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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على املبعوث 
رحمة للعاملني، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم 

الدين. وبعد: 

يكاد  فال  الرحمة(،  )خلق  للبحث  األهمية  البالغة  املواضيع  من  إن 
الرحمة  ذكر  فيها  ويجد  إال  آياته،  من  آية  على  مير  اهلل  لكتاب  القارئ 
 S صريًحا أو إشارًة، كيف ال والرحمة هي الغاية التي أرسل بها محمد

كما قال تعالى: )ک  ک  گ         گ  گ( ]الأنبياء:107[. 

أهمية البحث: 
اإلنسانية  وإن  اإلنسانية،  األهمية  الرحمة في غاية  إن موضوع خلق 
جوانب  في جميع  الرحمة  خلق  إلى  ومكان  زمان  كل  في  بحاجة  جمعاء 
والتربوية؛  والتعليمية،  والسياسية،  واالقتصادية،  االجتماعية،  حياتها 
ولهذا كان موضوع هذا البحث: )أسباب الرحمة وأثرها في إصالح الفرد 
واجملتمع من خالل آيات القرآن الكرمي( ضمن احملور األول )تأصيل خلق 

الرحمة في اإلسالم( من محاور املؤمتر الدولي )الرحمة في اإلسالم(. 



8

أهداف البحث: 
التعرف على أسباب الرحمة وأثرها في إصالح الفرد واجملتمع. 	 
هدى 	  القرآن  واتخاذ  الرحمة،  بصفة  التحلي  على  املسلمني  حث 

املهداة(،  )الرحمة  نبيهم  واتباعهم  بينهم،  فيما  للتراحم  ورحمة 
 .S وتخلقهم بخلقه

التأكيد على أن اإلسالم الذي ارتضاه اهلل للناس هو دين الرحمة 	 
والسالم، وليس دين إرهاب وسفك للدماء. 

مشكلة البحث: 
التأكيد على دعوة القرآن للتراحم والتعاطف في زمن باتت البشرية 	 

تعيش فيه معيشة الضنك والبغضاء والبغي. 
دين 	  اإلسالم  أن  ظنهم  واجتناب  املسلمني،  من  كثير  مفهوم  تصحيح 

مع  معاملته  في  شديًدا  يكون  أن  ينبغي  املسلم  وأن  وشدة،  غلظة 
اآلخرين، فكان هذا البحث توضيًحا لعدم التناقض بني رسالة الرحمة 

والتخلق بها، وبني التزام اإلنسان بها ومتسكه بدينه. 

منهج البحث: 
اتبعت في منهج هذا البحث اخلطوات التالية: 

استقراء لبعض اآليات القرآنية التي تتحدث عن موضع )أسباب . 1
والتزاًما  اقتصاًرا  واجملتمع(،  الفرد  إصالح  في  وأثرها  الرحمة 

بعدد صفحات البحث املشروط. 
توثيق املعلومات وعزوها إلى مصادرها ومراجعها. . 2
تخريج األحاديث ذات الصلة مبوضوع البحث. . 3
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وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة، ومتهيد، وعشرة مباحث، وخامتة. 
التمهيد: وتكلمت فيه عن مفهوم الرحمة في اللغة واالصطالح. 

املبحث األول: اإلميان، وحتته مطلبان: 
املطلب األول: اإلميان وصلته بالرحمة. 

املطلب الثاني: أثر اإلميان في إصالح الفرد واجملتمع
املبحث الثاني: التقوى، وحتته مطلبان: 

املطلب األول: التقوى وعالقتها بالرحمة. 
املطلب الثاني: أثر التقوى في إصالح الفرد واجملتمع. 

املبحث الثالث: القرآن الكرمي وصلته بالرحمة. 
املبحث الرابع: الدعاء، وحتته مطلبان: 

املطلب األول: الدعاء وصلته بالرحمة. 
املطلب الثاني: الدعاء وأثره في إصالح الفرد واجملتمع. 

املبحث اخلامس: االستغفار. 
املبحث السادس: األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحتته مطلبان: 
املطلب األول: األمر باملعروف والنهي عن املنكر وصلته بالرحمة. 

املطلب الثاني: أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر في إصالح الفرد 
واجملتمع. 

املبحث السابع: إقام الصالة وإيتاء الزكاة وأثرهما في إصالح الفرد 
واجملتمع، وحتته مطلبان:

املطلب األول: إقام الصالة وإيتاء الزكاة وصلتها بالرحمة. 
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املطلب الثاني: أثر إقام الصالة وإيتاء الزكاة في إصالح الفرد واجملتمع.
الفرد  إصالح  في  وأثرها   S ورسوله  اهلل  طاعة  الثامن:  املبحث 

واجملتمع.
الفرد  إصالح  في  وأثرها  اهلل  سبيل  في  الهجرة  التاسع:  املبحث 

واجملتمع.
املبحث العاشر: اجلهاد في سبيل اهلل، وحتته مطلبان: 

املطلب األول: اجلهاد في سبيل اهلل وصلته بالرحمة.
الفرد  إصالح  في  وأثره  اهلل  سبيل  في  اجلهاد  الثاني:  املطلب 

واجملتمع.
واملصادر  والفهارس،  والتوصيات،  البحث،  ملخص  وفيها:  اخلامتة 

واملراجع.
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التمهيد 
مفهوم الرحمة في اللغة

من خالل البحث عن معنى الرحمة في كتب اللغة جتد أنها تتفق على 
بني  والعالقة  واحد)2(،  مبعنى  والرحمة  والرحم  والعطف)1(،  الرقة  معنى 
الرحم والرحمة وطيدة، فالرحم في اللغة: »عالقة القرابة، ثم سميت رحم 
ولد«)3(،  من  له  ويرق  يراحم  ما  يكون  ما  منها  رحًما من هذا، ألن  األنثى 
فالرحم والرحمة مشتق بعضها من بعض)4(، لقوله S: )قال اهلل تعالى: 
أنا الرحمن وهي الرحم، شققُت لها اسًما ِمن اسِمي، َمْن َوَصلها َوَصلتُه، 
وَمْن َقَطَعها بتتُّه()5(. فالرحم مشتقة من اسم الرحمن، والرحمن والرحم 
الرحمن  أن  أعلم-  -واهلل  فالصواب  الرحيم  وأما  الرحمة،  من  مشتقان 
والرحيم وإن اشتقا من الرحمة إال أنهما متغايران في الداللة، فالرحمن 

، اليجوز أن يسمى به غيره)6(، قال تعالى: )ژ  ژ    اسم مختص باهلل 
لسان العرب، البن منظور، أبي الفضل، جمال الدين بن مكرم، دار لسان العرب، بروت )1143/1(.    )1(
العربي، ط: سنة 1978م، ت:  الفكر  دار  فارس،  بن  أحمد  اللغة، ألبي احلسني  مقاييس  معجم    )2(

عبدالسالم هارون، )498/2(. 
املصدر السابق، )498/2(.    )3(

دار  األصفهانى،  بالراغب  املعروف  محمد  بن  احلسني  القاسم  ألبي  التفاسير،  جامع  مقدمة    )4(
الدعوة، الكويت، ت: أحمد حسن فرحات، ط: األولى سنة 1984م، ص 114. 

األولى  ط:  العاملية،  الرسالة  دار  ِجْستاني،  السِّ األشعث  بن  سليمان  داود  ألبي  داود،  أبي  سنن    )5(
قال  ح)1694(.   ،)119/3( بللي،  قره  كاِمل  د  مَحمَّ  - األرنؤوط  شَعيب  ت:  2009م،   - 1430هـ 

الشيخ شعيب األرناؤوط: حديث صحيح إسناد رجاله ثقات ثقات. 
املفردات في غريب القرآن، ألبي القاسم احلسني بن محمد املعروف بالراغب األصفهانى، دار    )6(

املعرفة، بيروت، ت: محمد سيد كيالني، ص192. 
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ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ( ]الإ�سراء:110[، فكما أن )اهلل( 
»صيغة  أيًضا  والرحمن  الرحمن)1(،  كذلك  شركة،  فيه  ألحد  ليس  اسم 
من  أبلغ  وهي  الرحمة،  غاية  إلى  انتهى  أنه  معناها  الرحمة،  من  مبالغة 
)فعيل(، و)فعيل( أبلغ من )فاعل(، ألن راحًما يقال ملن رحم ولو مرة واحدة، 

ورحيًما ملن كثر منه ذلك، والرحمن النهاية في الرحمة«)2(. 
، ملن كثرت منه الرحمة، وقد وصف  وأما الرحيم فيستعمل في غير اهلل 

)ھ  ھ  ے   تعالى:  قوله  في   S بالرحيم  الكرمي  رسولنا 
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ( ]التوبة:128[)3(. 

مفهوم الرحمة في االصطالح: 
“فألن  اآللوسي:  قول  منها  عدة،  تعاريف  االصطالح  في  للرحمة 
كون الرحمة في اللغة رقة القلب إمنا هو فينا، وهذا ال يستلزم ارتكاب 
، ألنها حينئذ صفة الئقة بكمال ذاته كسائر  هلل  التجوز عند إثباتها 
صفاته”)4(، وعرفها ابن القيم فقال: “إن الرحمة صفة تقتضي إيصال 
فهذه هي  عليه،  نفسه وشقت  كرهتها  وإن  العبد،  إلى  واملصالح  املنافع 

الرحمة احلقيقية”)5(. 
وقد وردت مادة )ر ح م( في القرآن الكرمي بصيغ متعددة، إضافة إلى 
جمهرة اللغة، ألبي بكر محمد بن احلسن، املعروف بابن دريد، دار العلم، بيروت، ت: د. رمزي منير    )1(

بعلبكي، مادة )رحم(، )524/1(. 
املعروف  مخلوف،  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  زيد  ألبي  القرآن،  تفسير  في  احلسان  اجلواهر    )2(

بالثعالبي، مؤسسة األعلى، بيروت، )21/1(. 
املفردات، للراغب األصفهاني، مادة )رحم(، ص192.    )3(

روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني، لشهاب الدين محمود بن عبداهلل احلسيني    )4(
األلوسي، دار الكتب العلمية، بيروت ت: علي عطية، ط: األولى، سنة 1415 هـ. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن قيم اجلوزية، مكتبة املعارف، الرياض، ت: محمد الفقي،    )5(
 .)174/2(
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فالرحمة  مرة)1(.  وتسعني  وتسع  مائة  ثالث  الفاحتة  سورة  في  البسملة 
والصغير،  والكبير  والبعيد،  القريب  وسعت  شيء،  كل  وسعت  اإللهية 
ِمائََة  ِللَِّه  S: »ِإنَّ  والكافر واملؤمن، واإلنسان واحليوان والطير، كما قال 
َفِبَها   ، َوالَْهَوامِّ َوالَْبَهاِئِم  نِْس  َواإْلِ الِْجنِّ  بَيَْن  َواِحَدًة  َرْحَمًة  ِمنَْها  أَنَْزَل  َرْحَمٍة 
اهلُل  َر  َوأَخَّ َولَِدَها،  َعلَى  الَْوْحُش  تَْعِطُف  َوِبَها  يَتََراَحُموَن،  َوِبَها  يَتََعاَطُفوَن، 
ِتْسًعا َوِتْسِعنَي َرْحَمًة، يَْرَحُم ِبَها ِعَباَدهُ يَْوَم الِْقَياَمِة«)2(، والرحمة صفة الئقة 
نفسه  وكتبها على  نفسه،  بها  اهلل  كسائر صفاته، وصف  ذات  بكمال 
الكرمية تفضاًل منه وإحساًنا، وغلبت رحمته غضبه، وأودعها في قلوب 

جميع مخلوقاته ليتراحموا بها فيما بينهم. 
إلى  والرجوع  الرحمة،  فيها  وردت  التي  اآليات  استقراء  خالل  ومن 
كتب التفسير، يتبني أن املعاني التي ورد عليها لفظ الرحمة في القرآن 
الكرمي ثالثة عشر وجًها، وهي: النبوة، واملطر، والقرآن، واجلنة، والرزق، 
والعصمة، والسعة، والتوفيق، واملودة، والرحمة مبا يقابل كشف الضر، 
. وقد اعتمدت صفة  والشفاعة، والشفقة والرقة، والرحمة صفة هلل 

الرحمة هلل  وأسبابها عنواًنا للبحث. 

ينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، حملمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي،    )1(
لبنان، ص306. 

صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج، أبو احلسن القشيري النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبدالباقي،    )2(
دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: 2، سنة 1972، )2018/4(، ح)19(. 
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املبحث األول
اإلميان

املطلب األول
اإلميان وصلته بالرحمة

أول  هو  واإلميان  اإلميان،  اإلنسان  بني  على  اهلل  نعم  أعظم  من  إن 
ڭ    ۓ   ۓ   )ے   املؤمنني:  عن  قال  ولذا  اهلل،  رحمة  أسباب 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( 

]البقرة:218[، وبشرهم بالرحمة بعد أن ناداهم فقال: )ىئ  ىئ  ی  ی  

يب   ىب   مب   خب    حب   يئجب  ىئ  مئ   جئحئ   ی   ی  
]الأحزاب:43-41[،  ىث(  مث   جث   ىتيت   مت   خت   حت   جت   
جنته  فنالوا  الرحمة”)1(.  بالصالة  املراد  أن  على  “دل  اآللوسي:  قال 

برحمته وفضله )ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ( ]الن�ساء:175[.

 
املطلب الثاني

أثر اإلميان في إصالح الفرد واجملتمع
أثر اإلميان في إصالح  التي تبني  القرآنية  لقد ورد كثير من اآليات 

الفرد واجملتمع، ومن هذه اآلثار: 
روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني، ألبي الفضل شهاب الدين السيد محمود    )1(

البغدادي، دار الفكر، بيروت، )43/8(. 
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محتوى اإلميان:	 

فاإلميان باهلل يجعل كل فرد في اجملتمع يشعر مبراقبة اهلل ألفعاله، 
واإلميان باملالئكة يجعله يستحيي من مخالفة أمره لعلمه أن املالئكة 
احلافظني الكاتبني حتصي عليه ما يفعل، واإلميان بالكتب يجعله 
واإلميان  به،  والعمل  بتالوته  إليه  ويتقرب  املنزل  اهلل  بكالم  يعتز 
بالرسل يجعله يأنس بِسيرهم فيتأسى ويقتدي بهم، واإلميان باليوم 
اآلخر ينمي فيه حب اخلير رجاء ثوابه في اجلنة، وكره الشر خشية 
للرضا  نفسه  يوطن  وشره  خيره  بالقدر  واإلميان  النار،  في  عقابه 

والصبر والتصبر. 
اإلميان والسعادة: 	 

تعالى:  لقوله  الطيبة  السعيدة  احلياة  إلى  السبيل  هو  اإلميان 
گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   )ڈ  

وفقدان  ]النحل:97[،  ڱ(  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
واحلزن.  والهم  النفسي  واالضطراب  القلق  حلول  يعني  السعادة 

)ڤ   تعالى:  قال  والسكينة،  الطمأنينة  إلى  املؤدي  هو  واإلميان 
ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  
چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ( ]الفتح:4[، وأهم ما مييز اجملتمع 
املؤمن عن اجملتمع الغربي غير املتدين عقيدة اإلميان باهلل وما تقدمه 
من األمن والطمأنينة للنفس البشرية، وتدفع عنها عوامل األمراض 
اإلنسان  إميان  ازداد  وكلما  واالنتحار،  اليأس  إلى  املؤدية  النفسية 

كلما ابتعد عن هواجس اليأس والقلق وما تسببه من أمراض. 
اإلميان والصبر:	 

اهلل   نادى  وقد  الرحمة،  ونزول  بالصبر،  وثيق  ارتباط  له  اإلميان 
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)ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ   املؤمنني فقال:  عباده 
ىئ  ىئ( ]البقرة:153، فبالصبر تنال كل فضيلة، وبالصالة ينهى عن 

كل رذيلة، ثم خاطبهم فقال: )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  
ثناء  لهم  ذكر،  املوصوفون مبا  أولئك  أي:  ]البقرة:157-155[،  ڍ( 
اهلل ورحمته، والهداية إلى طريق السعادة. يقول صاحب تفسير املنار: 
»وأما الرحمة فهي ما يكون لهم في نفس املصيبة من حسن العزاء، 
امللحدون  للقضاء، فهي رحمة خاصة يحسد  والتسليم  الرضا،  وبرد 
عليها املؤمنني، فإن الكافر احملروم من هذه الرحمة في املصيبة تضيق 
عليه الدنيا مبا رحبت، حتى أنه ليبخع نفسه إذا لم يعد له رجاء في 

األسباب التي يعرفها، وينتحر بيده ويكون من الهالكني«)1(. 
توردها  وقد  بالنفس،  تعصف  التي  األمراض  أخطر  من  فاليأس 
املهالك، واملؤمن يعلم أن مصائب احلياة ما هي إال ابتالء من اهلل 
يعرف بها املؤمن الصابر من الكافر القانط، فكيف يقنط املؤمن من 

)ڄ  ڄ    : رحمة ربه وهو يقرأ قوله  على لسان إبراهيم 
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ( ]احلجر:56[، وقوله  على لسان 

يعقوب : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]يو�سف:87[، فالقنوط 
مقرون بالضالل، واليأس بالكفر، كما أن اإلميان مقرون بالصبر، 

والصبر بالتقوى واإلحسان، والرحمة قريبة من احملسنني. 
اإلميان واألخالق:	 

الدين واألخالق عنصران متالزمان، فاألخالق مرتبطة باإلميان، 
تفسير املنار، لرضا محمد رشيد، مطبعة املنار، مصر، ط: األولى، سنة 1346هـ، )41/2(.    )1(
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وأعلى شعبة من شعب اإلميان شهادة أن ال إله إال اهلل، وهي التي 
ال يكون اإلنسان مسلًما إال بها، وأدنى شعب اإلميان إماطة األذى 
عن الطريق، وعليه فإن فالح املؤمن مرتبط بدمج اجلانب التعبدي 

مع اجلانب األخالقي في اإلسالم. 
اإلميان والعمل واإلصالح:	 

بدافع  يعمل  فاملؤمن  باهلل،  اإلميان  هو  العمل  إلى  الدافع  إن 
هي  مهمته  أن  يعلم  فهو  اخلارج،  من  يسوقه  بسوط  ال  اإلميان، 
الدنيا  والنجاح في  السعادة في اآلخرة  أن  عمارة األرض، ويوقن 
موقوف على العمل، ألن اجلنة ليست جزاء للكسالى بل للعاملني 
]الزخرف:72[.  ۆئ(  ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   )ەئ  

وال  صالح  فال   ، باهلل  اإلميان  هو  اإلصالح  على  الباعث  وإن 
والعالم  باإلميان بخالق اخللق  إال  إصالح ألحوال اخللق أجمعني 
مبا يصلح شؤونهم، واملتأمل في آيات القرآن الكرمي يجد الرابط 
بني اإلميان والعمل والصالح واإلصالح، وال ميكن أن يكون إصالح 

بغير املنطلق اإلمياني. 
اإلميان واألمن:	 

العالقة بني اإلميان واألمن تتضح من نفس حروف مادة )أ م ن(، 
وهذه املادة يشتق منها اإلميان، وتدل عليه كما تدل على األمن، فهي 
متقاربة في االشتقاق، في اللفظ واملعنى والداللة، كما قال تعالى: 
ڀ(  ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ  ٻ     ٻ  ٻ   )ٱ  

ِلَساِنِه  ِمْن  النَّاُس  َسِلَم  َمْن  )الُْمْسِلُم   :S قوله  ويؤيده  ]الأنعام:82[، 

َويَِدِه، َوالُْمْؤِمُن َمْن أِمنَُه النَّاُس َعلَى ِدَماِئِهْم َوأَْمَواِلِهْم()1(. األمن نعمة 
سنن الترمذي، باب ما جاء في أن املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، 17/5، )2627(، =   )1(
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كبرى اليعرف فضلها إال من حرمها، وهي ثمرة من ثمرات اإلميان، 
ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   )ڤ   تعالى:  قال 
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     
تطمئن  النفس  إن  ]النور:55[،  ڌ  ڌ(  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  ڇ   
باإلميان، وتستقر حياة املؤمن باألمن، في حني أن اخلوف يساور 

املرء عندما يبتعد عن اهلل ويكفر بنعمائه، قال تعالى: )ٿ  ٿ  
ڦ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڃ( ]النحل:112[، وفي ضرب األمثال، وذكر األمم السابقة 
عبرة وعظة، فصاحب النفس املطمئنة يجد عزاه بإميانه، فتقوى 
روحه على الدنيا وما فيها، قال S: »َمْن أَْصَبَح ِمنُْكْم آِمًنا ِفي ِسْرِبِه 

نَْيا«)1(.  ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه ِعنَْدهُ ُقوُت يَْوِمِه َفَكَأنََّما ِحيَزْت لَُه الدُّ
إن العالم اليوم يعيش التقدم املادي، وإن األمم الكبرى تعيش في قمة 
التطور املذهل في كافة مجاالت احلياة، لكنها تفقد األمن واألمان بفقد 
اإلميان، فيسيطر عليها اخلوف واجلزع، وما أشبهها بحال األمم قبل بعثة 
النبي S املرسل رحمة للعاملني، وما تزال رسالته التي حتقق الرحمة للعاملني 
بني أيدينا، وما زلنا نحن حملة هذه األمانة التي يجب أن نؤديها إلى أنفسنا 
أواًل قبل العالم كله، وأعظم أمانة أعطيها اإلنسان وكلف بها هي اإلميان 
باهلل، وال يتحقق األمن في اجملتمع من غير حتقق سلوك املؤمنني في عهد 
النبي S الذين حتقق بهم ذلك األمن. فالسجون في أمريكا وغيرها تفتح 
= وقال الترمذي: »حديث حسن صحيح«، وابن ماجه، باب حرمة دم املؤمن وماله، 86/5، )3934(، 

ومسند اإلمام أحمد، لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، ط: الرسالة )499/14(، ح)8931(. 
الثانية، مصطفى  الترمذي، ط:  بن سورة  بن عيسى  أبي عيسى محمد  لإلمام  الترمذي،  سنن    )1(
الترمذي: »حديث  وقال  البابي احللبي/ مصر، سنة 1395هـ - 1975م، )574/4(، ح)2346(، 
باب  السنن،  في  ماجه  ابن  وأخرجه  معاوية«،  بن  مروان  حديث  من  إال  نعرفه  ال  غريب  حسن 

القناعة، 53/5، )4141(، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: »حديث حسن مبجموع شواهده«. 
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اإلجرام  والكف عن  للتخلي  األديان  إلى اإلسالم وسائر  يدعو  ملن  أبوابها 
بسبب خلو اإلميان، وكل ما تعيشه البالد املؤمنة من أمن ورخاء، ومن تدني 
نسب اجلرمية فهو نتيجة بقاء بقايا اإلميان فيها، وبقدر ما يتكدر صفو 
األمن فيها يجب عليها مراجعة النفس، ولتعلم أن ما أصابها فبما كسبت 

أيديها، وبقدر عدم حتقيق اإلميان يكون اخللل في األمن. 
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املبحث الثاني
التقوى

املطلب األول
التقوى وصلتها بالرحمة

تعالى:  قال  واآلخرة،  الدنيا  في  اهلل  رحمة  نيل  وآثارها  التقوى  ثمار  من 
ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   )ٿ   

بالتقوى،  املؤمنني  عباده  اهلل   أمر  ولذا  ]الأعراف:156[،  ڄ(  ڦ   ڦ  
ووّصى بها األولني واآلخرين، فقال: )ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ( ]الن�ساء:131[، وعاب على 

املشركني إعراضهم عن اإلميان بعد أن ذكرهم بآثار رحمته فقال: )ڤ  ڤ  
چ(  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ    ڦ   ڦ   ڦ     ڦ   ڤ    
]ي�س:44-45[، فحذرهم مما حل مبن سبقهم وما وراءهم من عذاب اآلخرة لكي 

)ڇ     الدنيا واآلخرة، فقال:  العباد في  للتفاضل بني  يرحموا، وجعلها ميزاًنا 
به  يتزين  ما  التقوى خير  لباس  ]احلجرات:13[، وجعل  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( 
ڈ(  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   )ڇ   فقال:  املرء 
]الأعراف:26[. إن أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبني اهلل  وقاية تقيه من 

عذاب اهلل وسخطه، فالتقوى كلمة جامعة مانعة، شاملة لكل ما جاء به اإلسالم 
من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالق، قال تعالى: )ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ      ڦ  
چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]البقرة:177[. 

والتقوى تشمل جميع جوانب احلياة، وهي أساس األعمال، وبها تصلح 
األحوال: 

ففي العبادات قال تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       
تعالى:  املعامالت قال  ]البقرة:183[، وفي  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ( 
]البقرة:278[،  )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    ۓ( 

 ، َوبَرَّ اللََّه،  اتََّقى  َمْن  ِإالَّ  اًرا،  ُفجَّ الِقَياَمِة  يَْوَم  يُبَْعثُوَن  اَر  التُّجَّ »ِإنَّ   :S وقال 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   َوَصَدَق«)1(، وفي العالقات االجتماعية قال تعالى: 
احلدود  وفي  ]الطالق:1[.  ڀ(  ڀ   ڀ   پڀ   پ    پ   پ  
واجلنايات قال تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( 

]البقرة:179[. وفي الوصية قال تعالى: )ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ( ]البقرة:180[. 

املطلب الثاني
أثر التقوى في إصالح الفرد واجملتمع

للتقوى آثار في إصالح الفرد واجملتمع منها: 
سعادتهم 	  لهم  تضمن  التي  بالقوانني  يلتزمون  الناس  جتعل  أنها 

وراحتهم وسالمتهم، وإذا غابت التقوى من حياة الناس فلن تنفع 
كل قوانني العالم في تنظيم احلياة واستقرارها. 

تيسير أمور اإلنسان قال تعالى: )ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ( ]الطالق:4[.	 
سنن الترمذي، )507/3(، ح)1210(. قال الترمذي: »حديث حسن صحيح«، وضعفه األلباني �.    )1(
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اخلروج من األزمات وسعة الرزق قال تعالى: ) ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    	 
ںڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ( ]الطالق:3-2[. 

ەئ  	  ائ   ائ   ى    ( تعالى:  قال  األعداء  كيد  من  احلفظ 
ەئ  وئ       وئ( ]اآل عمران:120[. 

ہ  	  ہ   ہ   ہ   ۀ    ( تعالى:  قال  واألعمال  األحوال  صالح 
ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ( ]الأحزاب:71-70[. 

سبيل احلياة اآلمنة املطمئنة قال تعالى: ) ۇ   ۇ  ۆ  ۆ ۈ  	 
ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ( ]الأعراف:35[. 

جناة اجملتمع من عذاب الدنيا قال تعالى: ) ۇ  ۇ  ۆ     	 
ۆ  ۈ( ]النمل:53[. 

آمن 	  مجتمع  في  والعيش  والعقدي،  الفكري  االنحراف  عن  البعد 
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    ( تعالى:  الغي، قال  من ظلمات 
ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ( ]احلديد:28[. 

تهذب النفوس، وتقوم األخالق، وتضبط السلوك، قال رسول اهلل 	 
َوَخاِلِق  تَْمُحَها،  الَْحَسنََة  يِّئََة  السَّ َوأَتِْبِع  ُكنَْت،  َحيْثَُما  اهللَ  »اتَِّق   :S

النَّاَس ِبُخلٍُق َحَسٍن«)1(. 
فهي جماع كل خير، ووقاية من كل شر، قال أحد الصاحلني: “التقوى 
العمل بطاعة اهلل على نور من اهلل رجاء رحمة اهلل، والتقوى ترك معاصي 

اهلل على نور من اهلل مخافة عذاب اهلل”)2(. 

مسند اإلمام أحمد، )284/35(، ح)21354(.    )1(
بكر  أبو  اخلراساني،  اخُلْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن  احلسني  بن  أحمد  لإلمام  الكبير،  الزهد    )2(
البيهقي، ت: عامر أحمد حيدر، مؤسسة املتب الثقافية، بيروت، ط: الثالثة، سنة 1996م، ص: 351. 
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املبحث الثالث
القرآن الكرمي

املطلب األول
القرآن الكرمي وصلته بالرحمة

ورحمة  الكتب هدى  وإنزال  الرسل،  إرسال  اهلل   رحمة  آثار  من  إن 
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    (  : كما قال  عن توراة موسى 
ٺ  ٺ  ٺ    ( فقال:    وأخبر عن عيسى  ]الأعراف:154[،  ۆ( 
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]املائدة:46[، 
وإن قراءة القرآن الكرمي، واالستماع له واإلنصات، ومدارسته، من أسباب 
الرحمة، قال تعالى: ) ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( 
]الأعراف:204[، ويقول النبي S في جزء من حديثه: »َوَما اْجتََمَع َقْوٌم ِفي بَيٍْت 

ِكينَُة،  ِمْن بُيُوِت اهللِ، يَتْلُوَن ِكتَاَب اهللِ، َويَتََداَرُسونَُه بَيْنَُهْم، ِإالَّ نََزلَْت َعلَيِْهِم السَّ
تُْهُم الَْماَلِئَكُة، َوَذَكَرُهُم اهللُ ِفيَمْن ِعنَْدهُ«)1(، وقراءته  ْحَمُة َوَحفَّ َوَغِشَيتُْهُم الرَّ
التدبر  قراءة  إليها  يضاف  وإمنا  والكلمات،  احلروف  بتالوة  تنحصر  ال 

والتفكر، قال تعالى: مبيًنا سبب نزول القرآن، والغاية منه: ) ڄ  ڄ  
]�س:29[، يقول سيد قطب:  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ( 
والترمن،  التالوة  وتدبر ال مجرد  وعي  في  القرآن  العكوف على هذا  “إن 
لينشئ في القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة املدى، ومن املعرفة 

صحيح مسلم، )2074/4(، ح)38 - 2699(.    )1(
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اإليجابية  ومن  واالنطالق،  واحليوية  احلرارة  ومن  املستيقنة،  املطمئنة 
والعزم والتصميم ما ال تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو جتريب...، وهذا 

كله أرجى إلى رحمة اهلل”)1(. 

املطلب الثاني
أثر القرآن الكرمي في إصالح الفرد واجملتمع

اجملتمع،  إلصالح  ونبراًسا  للحياة،  دستوًرا  وجعله  اتباعه  يجب  لذلك 
ويكون  نواهيه،  وجتتنب  بأحكامه،  ويعمل  حرامه،  ويحرم  حالله،  فيحل 

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ( تعالى:  قال  للرحمة،  سبًبا 
املستقيم،  وصراطه  املتني،  اهلل  حبل  وهو  ال؛  كيف  ]الأنعام:155[،  ہ( 
وهو الضياء والنور، من متسك به جنا َوُرِحم، ومن تنكبه هلك، فهو الشفاء 
للصدور، والرحمة للقلوب)2(، فاإلميان والتقوى من أسباب الرحمة، كذلك 

) پ   )ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ( ]البقرة:2[،  القرآن الكرمي 
پ  پ    ڀ( ]الأعراف:52[، وقد خاطب اهلل الناس فقال: )ڍ  ڍ  
کک   ک   ڑ   ڑ     ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ  
أي:  ]يون�س:58-57[،  ڱ(  ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ     ک  
فليفرحوا مبا جاءهم من القرآن، فإنه أولى ما يفرح به، وخير مما يجمع 
املوعظة،  من  العظيمة  الفوائد  لهذه  جامع  )كتاب  فهو  الدنيا،  حطام  من 
إلى  ودعاء  الفاسدة،  العقائد  من  الصدور  ودواء  التوحيد،  على  والتنبيه 

احلق، ورحمة ملن آمن به منكم()3(. 
في ظالل القرآن، للسيد إبراهيم قطب، دار الشروق، بيروت، ط: 13، سنة 1987م، 1426/3(.    )1(

ينظر: موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين، حملمد جمال الدين القاسمي الدمشقي، دار الفكر،    )2(
بيروت، )79/1(. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ألبي القاسم جار اهلل ابن عامر    )3(
الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الثالثة، سنة 1407هـ - 1987م، )353/2(. 
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ال  املتداعية،  واجملتمعات  املضطربة،  واألنظمة  املعذبة،  واإلنسانية 
) ائ   عاصم لها من التردي في الهاوية، إال القرآن الكرمي قال تعالى: 
ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   
ىئ  ىئ  ی  ی      ی( ]طه:124-125[، فالقرآن يعالج املشكالت 
واالقتصادية  واالجتماعية  والبدنية  والعقلية  الروحية  كلها،  اإلنسانية 

ڳ   )ڳ            وهو  ال  كيف  ومكان،  زمان  لكل  صالح  وهو  والسياسية، 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں( ]هود:1[. 
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املبحث الرابع
الدعاء

املطلب األول
الدعاء وصلته بالرحمة

الدعاء من أسباب الرحمة، وفيه اعتراف من العبد بالفقر إلى غنى 
رحمة اهلل الغني احلميد، ولقد أخبر اهلل  عن نبيه أيوب  فقال: 

)ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  
چ( ]الأنبياء:83-84[، فاستجاب له بعد صبره ودعائه. وأخبر  عن 

أصحاب الكهف حني آووا إلى كهفهم وجأروا إلى اهلل بالدعاء: )ک  ک  
ڱ(  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ      ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک  

)پ  پ   پ   ڀ  ڀ   ]الكهف:10[، وكان ذلك بعد أمر اهلل تعالى لهم: 

الدعاء  كان  لذلك  ]الكهف:16[،  ٿ(  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
َعاِء  سبياًل إلى رحمة اهلل، قال رسول اهلل S: »َمْن ُفِتَح لَُه ِمنُْكْم بَاُب الدُّ
ْحَمِة، َوَما ُسِئَل اللَُّه َشيًْئا يَْعِني أََحبَّ ِإلَيِْه ِمْن أَْن يُْسَأَل  ُفِتَحْت لَُه أَبَْواُب الرَّ

الَعاِفَيَة«)1(. 
سنن الترمذي، )552/5(، ح)3548(، وأخرجه احلاكم في املستدرك وقال: »هذا حديث صحيح    )1(

اإلسناد ولم يخرجاه«، )675/1(. 
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املطلب الثاني
أثر الدعاء في إصالح الفرد واجملتمع

للدعاء آثار عظيمة جمة منها: 
تفريج الكربات وحل األزمات، قال تعالى: )ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     
ما  شرع  ولذا  ]النمل:62[،  ۅ(  ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  
يسمى بقنوت النوازل، وهو مستحب في جميع الصلوات، لرفع ما نزل 

من البالء في اجملتمعات. 
ولكّن أثر الدعاء في إصالح اجملتمع يتطلب: 

جتنب الظلم وردع الظالم، وهو من أقوى األسلحة التي يستنصر بها . 1
S: »اتق دعوة املظلوم، فإنها ليس بينها وبني  على الظلمة لقوله 
اهلل حجاب«)1(، وفيه داللة على منع الظلم حللول األمن في اجملتمع، 
فكل ظالم ليس في مأمن من دعوة املظلوم، ما لم يتب ويرد املظالم 

إلى أهلها. 
يحجب . 2 احلرام  وامللبس  واملشرب  فاملأكل  احملرمات،  عن  الترفع 

َفَر  السَّ يُِطيُل  ُجَل  الرَّ َذَكَر  ثُمَّ   ...«  :S النبي  أخبر  كما  الدعاء، 
، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم،  ، يَا َربِّ َماِء، يَا َربِّ أَْشَعَث أَْغَبَر، يَُمدُّ يََديِْه ِإلَى السَّ
يُْستََجاُب  َفَأنَّى  ِبالَْحَراِم،  َوُغِذَي  َحَراٌم،  َوَملَْبُسُه  َحَراٌم،  َوَمْشَربُُه 
ِلَذِلَك؟«)2(. وقد ابتلى اهلل اجملتمع بأكل احلرام من الربا والرشوة 
الناس  من  وكثير  وبغير حق،  بالباطل  الناس  أموال  وأكل  والغش 
ال يبالي من أين يكتسب ماله، وهو يعلم أن اهلل سيسأله من أين 

اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟
صحيح البخاري، )129/3(، ح)2448(.    )1(

صحيح مسلم، )703/2(، ح)1015(.    )2(
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اإلفساد في األرض، قال اهلل تعالى: )ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         . 1
ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے  
]الأعراف:56-55[.  ۉ(  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈۈ   ۆ  
الدعاء،  في  االعتداء  عن  ونهى  وسًرا،  تذلاًل  ندعوه  أن  اهلل  أمر 
واإلفساد في األرض بعد إصالحها ببعثة املرسلني، ثم كرر األمر 
قريبة  فرحمته   رحمته،  في  وطمًعا  عذابه،  من  خوًفا  بدعائه 
من احملسينني املطيعني، ومن آثار اإلحسان استحقاق رحمة اهلل، 
والرحمة هي اإلحسان إلى النفس بالقيام بأمر اهلل، واإلحسان إلى 

اخللق بفعل أنواع اخلير الذي ينفع العباد ويصلح البالد. 
التي . 3 الذين يصلون األرحام  اهلل   لقد مدح  عدم قطع األرحام، 

اهلل بوصلها، ويخشونه ويخافون سوء احلساب، فقال تعالى:  أمر 
)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ( 

بوصلها،  اهلل  أمر  التي  األرحام  يقطعون  الذين  وذم  ]الرعد:21[، 

ويفسدون في األرض فاستحقوا اللعنة والبعد من رحمته، والطرد 
من جنته، فقال عنهم: )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   
واخلوف  باخلشية  األرحام  صلة  اهلل   فقرن  ]الرعد:25[،  ۋ( 
منه، وقطعها باإلفساد في األرض، فاستحق قاطعها اللعنة والبعد 

ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   )ڇ   تعالى:  قال  كما  رحمته،  من 
ک   ڑ     ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ  
أن  اإلسالم  عن  أعرضتم  إن  فلعلكم  أي:  ]حممد:23-22[،  ک( 
األرض  في  اإلفساد  من  اجلاهلية،  في  عليه  كنتم  ما  إلى  ترجعوا 
حني  القوم  رأيتم  “كيف  قتادة:  قال  األرحام!!  وقطع  باملعاصي، 
الدم احلرام؟ ويقطعوا األرحام؟  ألم يسفكوا  اهلل،  تولوا عن كتاب 
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بعد  الفترة  من  جرى  ما  يريد  حيان:  أبو  قال  الرحمن؟!  ويعصوا 
والواو،  التاء  بضم  “تُُوِليتم”  رويس  وقرأ   .)1(”S الرسول  زمان 
الناس  أمور  وليتم  إن  مبعنى:  للمفعول،  البناء  على  الالم،  وكسر 
أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم، أو: إن ولي عليكم والة، 
فالنهي شامل ملن تولى وولي)2(. قال القرطبي: “أخبر  أن من 
اللعنة، وسلبه االنتفاع بسمعه وبصره، حتى  فعل ذلك حقت عليه 
ال ينقاد للحق وإن سمعه، فجعله كالبهيمة التي ال تعقل”)3(. وهذا 
وقطع  صوره،  بشتى  األرض  في  فاإلفساد  اليوم،  مجتمعات  حال 
األرحام، وما استفحلت هذه الصفات في أمة إال أدت إلى شتاتها 
ال  ليعمرها،  فيها  واستخلف  األرض  في  فاإلنسان وجد  وهالكها، 
ليفسد فيها ويسفك الدماء، وقد خاطب اهلل الناس جميًعا فقال: 

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

ڤ         ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڦ( ]الن�ساء:1[، فقرن اهلل  بني التقوى وصلة الرحم ليدل 
على أهمية هذه الرابطة اإلنسانية، فالناس جميًعا من أصل واحد، 
وهم إخوة في اإلنسانية والنسب، ولو أدرك الناس هذا لعاشوا في 
سعادة وأمان، وملا كانت هناك حروب طاحنة مدمرة تلتهب األخضر 

واليابس، وتقضي على الكهل والواليد)4(. 
ثم خاطب جميع البشر فقال: ) ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  . 4

سنة  الثانية،  ط:  بيروت،  الفكر،  دار  األندلسي،  يوسف  بن  محمد  حيان  ألبي  احمليط،  البحر    )1(
1402هـ - 1983م، )82/8(. 

ينظر: املغني في توجيه القراءات العشر املتواترة، لسالم محيسن، دار اجليل، بيروت، ط: الثانية،    )2(
سنة 1408هـ - 1989م، )249/3(. 

التراث  إحياء  دار  القرطبي،  األنصاري  أحمد  بن  محمد  عبداهلل  ألبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع    )3(
العربي، بيروت، سنة 1405هـ، )246/16(. 

صفوة التفاسير، حملمد علي الصابوني، دار القلم، بيروت، ط: اخلامسة، )258/1(.    )4(
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ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ   
ژژ( ]احلجرات:13[، فالقصد من جعل الشعوب شتى، والقبائل 
متعددة، ليحصل التعارف والتآلف، ال التناحر والتخالف، فكيف 
يرجى ما عند اهلل من رحمة في مجتمع يدعو إلى قطيعة الرحم؟! 
وقد قال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول اهلل S يقول: »َقاَل 
َمْن  اْسِمي،  ِمَن  اْسًما  لََها  َشَقْقُت  ِحُم،  الرَّ َوِهَي  ْحَمُن  الرَّ أَنَا  اللَُّه: 
َوَصلََها َوَصلْتُُه، َوَمْن َقَطَعَها بَتَتُُّه«)1(، وقد بني النبي S أن اهلل ال 
يستجيب دعاء من يدعو بدعوة فيها إثم أو قطيعة رحم، فكيف 
مبن يدعو إليها؟ قال S: »َما ِمْن ُمْسِلٍم يَْدُعو ِبَدْعَوٍة لَيَْس ِفيَها 
َل  ا أَْن تَُعجَّ ِإثٌْم، َواَل َقِطيَعُة َرِحٍم، ِإالَّ أَْعَطاهُ اهللُ ِبَها ِإْحَدى ثاََلٍث: ِإمَّ
ا أَْن يَْصِرَف َعنُْه ِمَن  ِخَرَها لَُه ِفي اآْلِخَرِة، َوِإمَّ ا أَْن يَدَّ لَُه َدْعَوتُُه، َوِإمَّ

وِء ِمثْلََها »َقالُوا: ِإًذا نُْكِثُر، َقاَل: اهلُل أَْكثَُر«)2(.  السُّ

سبق تخريجه.    )1(
وأخرجه  عدة،  طرق  وللحديث  جيد،  وإسناده  ح)11133(،   ،)213/17( أحمد،  اإلمام  مسند    )2(
الترمذي في السنن من حديث عبادة بن الصامت، بلفظ: )َما َعلَى األَْرِض ُمْسِلٌم يَْدُعو اللََّه ِبَدْعَوٍة 
وِء ِمثْلََها َما لَْم يَْدُع ِبِإثٍْم أَْو َقِطيَعِة َرِحٍم(، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن  ِإالَّ آتَاهُ اللَُّه ِإيَّاَها أَْو َصَرَف َعنُْه ِمَن السُّ
َهَذا  ِمْن  َغِريٌب  َصِحيٌح  َحَسٌن  َحِديٌث  »َوَهَذا  الترمذي:  قال  أَْكثَُر(،  )اللَُّه  َقاَل:  نُْكِثُر،  ِإًذا  الَقْوِم: 

الَوْجهِ«، قال األلباني: »حديث حسن صحيح«. 
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املبحث اخلامس
االستغفار

 ، وهو سنة األنبياء ، الشك أن االستغفار مدعاة لنيل رحمة اهلل 
فآدم  طلب من ربه الرحمة واملغفرة له ولزوجه فقال: )ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ( ]الأعراف:23[، ودعا صالح 
]النمل:46[،  ڤ(  ڤ   ٹ   ٹ   )ٹ   فقال:  قومه   

واستغفر موسى لنفسه وألخيه هارون  فقال: )چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
قومه  وقبله  ]الأعراف:151[،  ڎ(  ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ  

)وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   فقالوا:  العجل  عبادتهم  على  ندموا  الذين 
ۈئ  ۈئ  ېئ( ]الأعراف:149[. 

وفوائد االستغفار عديدة منها: 
)ائ  ەئ  ەئ  وئ  	  تعالى:  قال  العذاب،  من  أمان  صمام 

وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( ]الأنفال:33[. 

يجلب الرزق والبركة فيه، قال  مخبًرا عن قول نوح  لقومه: 	 
)ی  ی   ی  ی  جئ  حئمئ   ٱ    ٻ  ٻ  ٻٻ  

پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ( ]نوح،:12-11-10[. 
ەئ  	  ائ   ائ   ى   ى   ې    )ې   تعالى:  قال  للقنوت،  موجب 

ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    
ی       ی  ی( ]الزمر:9[. 
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مانع للقنوط، قال تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  	 
ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ( ]الزمر:53[. 

يحمل العبد على رحمة اخللق، ولني اجلانب لهم، والتجاوز عنهم، 	 
فال يليق باملستغفر الذي يطلب الرحمة والتجاوز من اهلل أن يؤاخذ 
 S من أخطأ في حقه وال يعفو عنه، وقد خاطب اهلل تعالى محمًدا

نبي الرحمة فقال: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ( ]اآل عمران:159[. 
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املبحث السادس
األمر باملعروف والنهي عن املنكر

املطلب األول
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وصلته بالرحمة

األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو سبيل الفالح في الدنيا واآلخرة، 
قال تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  
ڻ  ڻ  ۀ ( ]اآل عمران:104[، الفائزون برحمة اهلل، قال تعالى: )وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ( ]اآل عمران:107[، أي: ففي اجلنة ،ألنها مكان تنزل رحمة 
اهلل، ثم بني  أن أمة محمد خير األمم؛ ألنها أنفع الناس للناس، أخرجت 

ألجلهم وملصلحتهم، لألمر بكل معروف، والنهي عن كل منكر، فقال: )ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ 
( ]اآل عمران:110[، والذين تنالهم الرحمة هم الذين يتبعون محمًدا S ) ڃ  

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڻ  ں   ں    ( اآلية  آخر  في  ووصفوا  ]الأعراف:157[،  ڌ( 
من  املنكر  عن  والناهون  باملعروف  اآلمرون  به  وصف  كما  ]الأعراف:157[،   )

ڻ  ڻ  ۀ( ]اآل عمران:104[، أي:   ( S في آخر اآلية  أمة محمد 
ٹ   ٿ     ( السابقة:  اآلية  في  قال   كما  اهلل  برحمة  الفائزون 
ڄ(  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ    ڤ   ٹٹ   ٹ   
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 ، ]الأعراف:156[، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب لنيل رحمة اهلل 

قال اهلل تعالى عن املؤمنني: )ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ے   ے   ھ   ھھ    ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ  

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  

ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې( ]التوبة:72-71[. 

املطلب الثاني
أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر

في إصالح الفرد واجملتمع

لقد وصف اهلل  كثيًرا من اليهود بأنهم يسابقون في املعاصي والظلم، 
وأكلهم احلرام، فقال: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
وأحبارهم  علماءهم  حض  ثم  ]املائدة:62[،  ۓ(  ۓ   ے   ے   ھھ  

موبًخا )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ( ]املائدة:63[، قال أبو حيان: »تضمنت هذه اآلية توبيخ العلماء 

والعبَّاد على سكوتهم عن النهي عن معاصي اهلل«)1(. وأخبر اهلل عن الذين 
ڤ   ٹ    ( فقال:  واعتدائهم  عصيانهم  بسبب  إسرائيل  بني  من  لعنوا 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ( ]املائدة:78[، ثم بني اهلل حالهم الشنيع فقال: )چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ( ]املائدة:79[، قال 
على  فيا حسرة  بالقسم،  مؤكد  فعلهم،  “للتعجيب من سوء  الزمخشري: 
املسلمني في إعراضهم عن باب التناهي عن املنكر، وهذا حال كثير من 

البحر احمليط، ألبي حيان، )522/3(.    )1(
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مجتمعات اليوم، وهي مفسدة ومدمرة لها، فاألمر باملعروف والنهي عن 
والسلوكيات  املعوجة،  والطباع  الفاسدة،  العقائد  من  اجملتمع  يقي  املنكر 

املنحرفة”. 
ومهمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تتطلب الصبر، وقد أمر اهلل 

 محمًدا S أن يصبر على تبليغ أمره، كما صبر نوح  فقال: )ہہ  
ہ     ہ  ھ( ]هود:49[، والصبر والتقوى من أسباب الرحمة. 

)ڀ  ڀ    تعالى:  فقال  البني،  ذات  وإصالح  التقوى  بني  اهلل  وقرن 
اهلل، فلقد  ڀ  ڀ  ٺ( ]الأنفال:1[، وكالهما سبب لنيل رحمة 
مّن اهلل على املؤمنني، أن جعلهم أمة واحدة متراحمة، كاجلسد الواحد، كما 
ِهْم، َوتََراُحِمِهْم، َوتََعاُطِفِهْم َمثَُل الَْجَسِد  قال S: »َمثَُل الُْمْؤِمِننَي ِفي تََوادِّ
ى«)1(، وقد  َوالُْحمَّ َهِر  ِبالسَّ الَْجَسِد  َساِئُر  لَُه  تََداَعى  ِمنُْه ُعْضٌو  اْشتََكى  ِإَذا 
حث اهلل  على الصلح بني املؤمنني إن جنحوا إلى القتال، وقتال الفئة 

الباغية حتى تقلع عن البغي والعدوان، فقال: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ( 
]احلجرات:9[، ثم بني أن ليس املؤمنون إال أخوة، فال ينبغي أن تكون بينهم 

عداوة أو بغضاء، فقال: ) ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   
ې  ې( ]احلجرات:10[ أي: بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

صحيح مسلم، )1999/4(، ح)2589(.    )1(
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املبحث السابع
إقام الصالة وإيتاء الزكاة

املطلب األول
إقام الصالة وإيتاء الزكاة وصلتهما بالرحمة

باملعروف  -األمر  مبحث  في  ذكرها  السابق  املؤمن  صفات  من  إن 
والنهي عن املنكر- إقام الصالة وإيتاء الزكاة، وهما من أسباب الرحمة. 
فالصالة تقوي صلة العبد بربه، وتقربه من رحمته، وتعينه على ضبط 

ہ   ۀ   ۀ   )ڻ   تعالى:  قال  والعمل،  القول  سوء  عن  وتنهاه  الوقت، 
ې   ې   ۉ   ۅۉ   )ۅ   ]الن�ساء:103[،  ہ(  ہ   ہ  
جزء  بأنه  املسلم  يشعر  الصالة  ففي  ]العنكبوت:45[،  ى(  ې   ې  
التراحم،  ويحصل  األمة،  تتوحد  وفي صالة اجلماعة  إخوانه،  من مجتمع 
الفوارق بني بني  الواحد، ويُقضى على جميع  واملساواة بني أفراد اجملتمع 
 .S اإلنسان، فربهم واحد، وقبلتهم واحدة، ودستورهم واحد، ونبيهم واحد
والزكاة ليست ضريبة تؤخذ، أو جزية تعطى، بل هي لعالج النفس من 
مرض الشح واألثرة، وطهارة املال وزكاته، وغرس مشاعر الرأفة والرحمة 
وتوثيق األلفة بني القلوب، وطبقات اجملتمع كافة، قال اهلل  آمًرا محمًدا 

S: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  
ہ  ھ  ھھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
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لزكاة  مدعاة  األموال  فزكاة  ]التوبة:104-103[،  ٴۇ(  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    
النفوس، وطمأنينة دعاء واستغفار النبي S، واملغفرة والرحمة. 

املطلب الثاني
أثر إقام الصالة وإيتاء الزكاة في إصالح الفرد واجملتمع

واإلنسان يحب ما يسره، ويفر مما يكرهه، وتعبده ربه بإنفاق ما يحب، 
)چ  چ      چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   اهلل تعالى:  والصبر على ما يكره، قال 
ڍ            ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  
]املعارج:25-19[،  ڱ(  ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   کگ  
فاستثنى اهلل  املواظبني على أداء الصالة، والذين فرضت عليهم الزكاة 

من املوصوفني بالهلع. 
وليست الزكاة للسائل واحملروم فحسب، وإمنا لألصناف الثمانية التي 

سماها اهلل تعالى في قوله: )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  
ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ( ]التوبة:60[، عليم مبا يصلح الفرد واجملتمع، حكيم 
اإلسالم  قامت شعائر  ملا  الزكاة  فلوال فريضة  تقتضيه حكمته،  وما  بأمره 
واملستشفيات،  واملعاهد، واجلامعات،  واملدارس،  املساجد،  وبناء  كاجلهاد، 
وسائر مؤسسات اجملتمع، إضافة إلى بناء الفرد بناء كاماًل، يشمل اجلانب 
للصدقة  منوذًجا   S النبي  لنا  ذكر  ولقد  والسلوكي،  والعبادي،  العقدي، 
وأثرها في إصالح الفرد واجملتمع حيث قال: »قال رجل: ألتصدقن بصدقة، 
فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على 
سارق، فقال: اللهم لك احلمد، ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها 
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في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم 
زانية؟ ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في  لك احلمد، على 
يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك احلمد، 
على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق 
فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما 

الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه اهلل«)1(. 
فلو أنفق الذين في أموالهم حق معلوم، الستعف كل سارق عن سرقته، 
وكل زانية عن زناها، واستغنى كل فقير، وقضي على ذريعة الفقر الرتكاب 
كل إثم ورذيلة، فللزكاة آثار حسنة على سلوك األفراد واجملتمعات، تتمثل 
في تزكية النفس، ونشر اخلير والفضيلة، ومنع الرذيلة بني الناس، وفي 
والقوانني واآلداب  الفلسفات  الذي عجزت كل  الصالح،  تكوين اجملتمع 
عن إصالحه، وما زمن اخلليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز ونهجه في 

إثراء بيت مال املسلمني، وغناهم واستغنائهم، عنا ببعيد. 

صحيح البخاري )110/2(، ح)1421(.    )1(
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املبحث الثامن
طاعة اهلل ورسوله وصلتها بالرحمة

إن من آثار رحمة اهلل إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، ورحمة وهداية 
تعالى:  قال  واتباعهم،  طاعتهم  إرسالهم  من  واحلكمة  أجمعني،  للخلق 

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ( 
]الن�ساء:64[. 

باملعروف  -األمر  مبحث  في  أيًضا  ذكرها  السابق  املؤمن  صفات  ومن 
والنهي عن املنكر-، طاعة اهلل ورسوله، وكل منهما سبب للرحمة، وقد قرن 
 ، اهلل  بني طاعته وطاعة رسوله، وجعل طاعة رسوله S طاعة له 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ( ]الن�ساء:80[، ولذا أمر عباده املؤمنني   ( فقال: 
مكانة  بني  ثم  ]الن�ساء:59[،  ىئ(  ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ( فقال: 

)ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    فقال:  الرفيعة  الطائع 
ڑ   ژڑ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ک  ک  کک  گ   گ  گ ( ]الن�ساء:69-70[، وال ينال الطائع هذا الفضل، 
الرحمة،  اهلل  إال برحمته، ولذا حثهم على الطاعة رجاء  والفوز بجنة 
وقد  عمران:132[،  ]اآل   ) جئ  ی   ی   ی   )ی   قال:  حيث 
وردت هذه اآلية في سياق النهي عن أكل الربا الذي يهدد اجملتمعات، وينذر 
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النهي عن  اهلل باملؤمنني أن جمع بني  بعواقبه وآثاره الوخيمة، ومن رحمة 
أكل أموال الناس بكل طريق غير مباح، كالسرقة واخليانة والغصب والربا 

وامليسر وغيره، وبني قتل النفس، فقال: )ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  
چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ ( ]الن�ساء:29[، فالربا يؤدي إلى تفشي الطبقية 
واألحقاد والشحناء والبغضاء بني الناس، خالف الزكاة إذ هي عالج ملرض 
الشح والبخل، وطهارة املال من أكل أموال الناس بالباطل واإلثم بغير حق، 
اآليات  في  محذًرا  قال   اجملتمع،  وطبقات  القلوب،  بني  األلفة  وتوثيق 

ۆئ    ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى      ى    ( السابقة: 
ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ( ]اآل عمران:130-131[، ويعقب 
األمر بطاعة اهلل ورسوله، احلث على املسارعة إلى املغفرة واجلنة، فقال: 

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ  

ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ ( ]اآل عمران:133-134-135[، وقد سبق القول أن التقوى، والزكاة، 
والصبر، واإلحسان، والدعاء، واالستغفار، من أسباب الرحمة كما قرن بني 
التقوى، وإصالح ذات البني، وطاعة اهلل ورسوله، وأيًضا بني األمر بطاعته 
والبأس،  للقوة  املذهب  للضعف  املورث  النزاع  والنهي عن  وطاعة رسوله، 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ   فقال: 
ٺ( ]الأنفال:46[، أي: بالنصر والعون في اجلهاد والقتال. 
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املبحث التاسع
الهجرة في سبيل اهلل وصلتها بالرحمة

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   )ے   تعالى:  قال 
ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]البقرة:218[. 

لم تكن هجرة النبي S وأصحابه سياحة ومتعة، فقد كانت بعد أن 
ضاقت عليهم األرض مبا رحبت، وكانت مغادرة ومفارقة لألهل والوطن، 

. وللهجرة آثار عديدة منها:  لنيل رحمة اهلل 
الهجرة درس في الصبر، والتدرج في البناء واإلعداد اإلمياني، قال 	 

اهلل  مبيًنا ذلك: )حئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  جت  
حت    ختمت   ىت  يت  جثمث  ىث   يث   حج  مج  جح  مح( ]الزمر:10[، 

وقال: )ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  
ىب(  مب   خب   حب   جب   ىئيئ   مئ                  حئ   یجئ   ی  

)ۆ   فقال:  نفسها،  السورة  في  الهجرة  جزاء  أكد  ثم  ]النحل:42-41[، 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ( ]النحل:110[، أي: إن ربك من بعد 

الهجرة واجلهاد والصبر سيغفر لهم ويرحمهم. 
الهجرة درس في الوالء والبراء، فاألوطان من غير اإلسالم مجرد 	 

فوق  -العبادة-  اإلنسان  خلق  من  الغاية  تعذر حتقيق  وإذا  أرض، 
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للعيش  صاحلة  أخرى  أرض  عن  البحث  من  بد  فال  ما،  أرض 
الهدف من  الناس، وهذا هو  والتمكن من عرضه على  باإلسالم، 
هجرة النبي S إلى املدينة، حيث سعى إليجاد موطئ قدم لدعوته 
لكي تنعم باألمن واالستقرار، وتبني نفسها من الداخل، ثم حتقق 
أهدافها في اخلارج، وقد كان للهجرة أيًضا أثر عظيم على اجملتمع 
الناشئ الذي حتول من مجتمع جاهلي قائم على النسب واألرض، 

إلى مجتمع يحمل أعظم رسالة جلميع أهل األرض. 
اهلل  الرزق واألجر والرحمة ملن يخرج ويهاجر في 	  وقد ضمن 

سبيله، فقال: )ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ( ]الن�ساء:100[. 
ومن معاني الهجرة الدائمة الصاحلة لكل زمان ومكان: 

بالنفوس من أرض إلى أرض، ومن وسيلة إلى وسيلة، ومن  االنتقال 
ومن  الكثرة،  إلى  القلة  ومن  حال،  إلى  حال  ومن  أسلوب،  إلى  أسلوب 
الضعف إلى القوة، ومن العزلة إلى احلركة، ومن الذلة إلى العزة، ومن 
الفرقة إلى اجلماعة، ومن احلرام إلى احلالل، ومن املعصية إلى الطاعة، 
لسانه  من  املسلمون  من سلم  »املسلم  قوله:  في   S اهلل  رسول  وصدق 

ويده، واملهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه«)1(. 

صحيح البخاري، )11/1(، ح)10(.    )1(
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املبحث العاشر
اجلهاد في سبيل اهلل

املطلب األول
اجلهاد في سبيل اهلل وصلته بالرحمة

لقد قرن اهلل  بني ذكر اجلهاد والهجرة في سبيله، وجعلهما سبًبا 
لنيل رحمته، كما في قوله  السابق ذكره في مبحث -الهجرة في سبيل 

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   )ے   اهلل-: 
أمروا  مبكة  واملؤمنون  ]البقرة:218[،  ۅ(  ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ    ۆ  

بالصالة والزكاة والصبر على أذى املشركني، وكانوا يتمنون لو أمروا بقتال 
أعدائهم، فلما فرض عليهم القتال في املدينة، إذا جماعة من املنافقني 

يخشون املوت كخشيتهم من عذاب اهلل أو أشد، قال اهلل تعالى: ) ڈ  ڈ  
ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ      ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
اهلل ال يتعارض مع حرية االعتقاد  ۆ( ]الن�ساء:77[، واجلهاد في سبيل 
تعالى:  قال  اإلسالم،  في  الدخول  على  الناس  إكراه  وال  الدين،  واختيار 

)ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت  حت  خت  مت  

ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ( ]البقرة:256[، فاإلسالم 
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بالرحمة واخللق  السيف، كما يدعي أعداؤه، وإمنا  ويبلغ بحد  ينشر  لم 
احلسن. 

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   )ۇ   تعالى:  قوله  في  اإلرهاب  ذكر  ومعنى 
ې  ى    ې   ې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  
ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى  
املعتدي حق  وردع  وعاداكم،  اهلل  عاد  من  أي:  ]الأنفال:60[،   ) ېئ  ىئ 
 ) ڳ  گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   )ک   عليه  املعتدى 
الكفار  والقتال ضد  اجلهاد  آيات  من  وغيرها  اآليات  فهذه  ]البقرة:194[، 

احملاربني ومن على شاكلتهم، دفاًعا عن الدين والنفس وغيرها، وأما غير 
لهم،  والبر  والعدل  باإلحسان  اهلل   أمرنا  احملاربني -املساملني- فقد 

) ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ   تعالى:  قال 
ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک( ]املمتحنة:8[، وقال أيًضا )ەئ  
وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ ( ]املائدة:2[، والبر هو كل خير، 

وألهميته قرن بالتقوى كما قرن اإلثم بالعدوان. 
إن مصطلح اإلرهاب والتطرف اإلسالمي، مصطلح جديد دخيل على 
اإلسالم، ونسبة من يوصف به ال تزيد على واحد من مليار ونصف مسلم 
أو أكثر، ومع ذلك  أو أقل من ذلك  كحد أدنى، وأعمارهم في العشرين 
يستخدم اإلعالم لفظ )اإلسالم اإلرهابي( أو )املسلمون املتطرفون(، فال 
يالم اإلسالم واملسلمون عامة، وإمنا يالم من أساء لإلسالم واملسلمني. 

قبل أكثر من ألف سنة على اتفاقية جنيف، كان محمد S واخللفاء من 
بعده يوصون املسلمني في احلروب أن ال يقتلوا طفاًل أو امرأة أو شيًخا طاعًنا 
ميسوا  وال  راهًبا  يؤذوا  وال  بيًتا،  يهدموا  وال  شجرًة  يقطعوا  وال  السن،  في 
وجهًرا  سًرا  وكباًرا،  صغاًرا  ومراًرا،  تكراًرا  يرددون  وهم  ال؛  كيف  كنيسة، 
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]الفاحتة:2-1[،  پ(  پ   پ   پ   ٻٻ    ٻ   ٻ   )ٱ  

وحتيتهم حتية السالم »السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، فاهلل هو الرحمن 
للناس  مرسل   S ومحمد  أجمعني،  الناس  رب  العاملني،  رب  وهو  الرحيم، 
كافة، ورحمة للعاملني، فاإلسالم وسائر األديان جاءت حلماية اإلنسان، كيف 
ال وهو أكرم مخلوق، خلقه اهلل بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مالئكة 
الدنيا  ولزوال  خلقه،  من  كثير  على  وفضله  أرضه،  في  واستخلفه  قدسه، 
القرآن  آدم في  ابني  املؤمن وسفك دمه، وذكر قتل  اهلل من قتل  أهون على 

فقال: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ٹ  ڤ   ڤ( ]املائدة:32[، من قتل نفًسا واحدة أًيا كان لونها أو جنسها 
أو لسانها أو دينها، فإمنا إثم قتلها كمثل من قتل الناس أجمعني، وكذا ثواب 
من أحياها كثواب إحياء الناس جميًعا، ولهذا شرع القصاص حتى ال يستهان 

ک   ک   ڑ   ڑ            ژ   ژ   )ڈ   تعالى:  اهلل  قال  اإلنسان،  بدم 
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ     کک  
ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  
ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 
الكل. يقول  القتل، وفي زواله حياة  ( ]البقرة:178-179[، ففي القصاص يزول 

شيخ اإلسالم ابن تيمية: »فإن إقامة احلد من العبادات، كاجلهاد في سبيل 
اهلل، فينبغي أن يعرف أن إقامة احلدود رحمة من اهلل بعباده، فيكون الوالي 
اهلل فيعطله، ويكون قصده  رأفة في دين  إقامة احلد ال تأخذه  شديًدا في 
على  العلو  وإرادة  لغيظه  شفاء  ال  املنكرات،  عن  الناس  بكف  اخللق  رحمة 
اخللق، مبنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير 
به أمه -رقة ورأفة- لفسد الولد، وإمنا يؤدبه رحمة به وصالًحا حلاله«)1(. 

السياسة الشريعة في إصالح الراعي والرعية، لتقي الدين أحمد بن عبداحلليم ابن تيمية، =   )1(
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أن  قبل  احليوان،  إلى  تعدى  بل  البشرية،  النفس  في  محصوًرا  ذلك  وليس 
يسمع بحقوق اإلنسان قبل حقوق احليوان، فاهلل  أدخل امرأة اجلنة بكلب 
سقته ماء من بئر فأحيته بعد أن كاد ميوت من الظمأ، وأدخل امرأة النار 

بهرة حبستها، ال هي أطعمتها وال تركتها تخرج تأكل فماتت. 

املطلب الثاني
أثر اجلهاد في إصالح الفرد واجملتمع

بشتى  واإلرهاب  اجلرمية  من  خالًيا  مجتمًعا  لينشئ  جاء  اإلسالم  إن 
على  امللل  سائر  مع  وليحافظ  واالجتماعي-  واملالي  -النفسي  أنواعه 
الضروريات وملقاصد اخلمس التي عليها مدار الدنيا والدين وصالحهما، 
وهي »النفس، والدين، واملال، والعقل، والنسل«. وللجهاد منافع كثيرة منها: 

• الدين، 	 عن  للدفاع  شرع  فاجلهاد  وإصالحه،  اجملتمع  على  أثره 
الدين  اختيار  في  للناس  احلرية  وترك  ونشره،  عليه  واحملافظة 

الذي يرتضونه دون إكراه أو فتنة، قال تعالى: )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
]البقرة:193[،   ) ڌ  ڌ      ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ  

)ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ   قبلها:  وقال 
ڄ  ڄ  ڄ ( ]البقرة:192-191[. 

• حيث 	 ظلموا،  أنهم  بسبب  القتال  في  للمؤمنني  اهلل  أذن  الظلم:  دفع 
ڀڀ   ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   قال: 
ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

= دار الكتاب العربي، مصر، ط: الرابعة، سنة 1999م، ص97. 
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ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
عامر،  وابن  نافع،  قرأ  ]احلج:41-39[،   ) گ  گ   گ   کگ    ک  
مبني  مضارع  أنه  على  التاء،  بفتح  )يقاتَلون(  جعفر  وأبو  وحفص، 
للمجهول، وقرأ الباقون )يقاِتلون( بكسر التاء، على أنه مضارع مبني 
للمعلوم، فهم يقاِتلون، ألنهم يقاتَلون)1(، وهذه أول آية أذن فيها بالقتال 
بعد ما نهي عنه في أكثر من سبعني آية، ولوال ما شرعه اهلل من اجلهاد 
وهدمت  الشرائع،  وتعطلت  األديان،  أهل  على  الشرك  أهل  الستولى 
معابد الرهبان، وكنائس النصارى واليهود، ومساجد املسلمني، فكّف 
اهلل  املشركني باملسلمني، وإذنه مبجاهدة الكافرين، فهؤالء الذين 
على  األرض، حافظوا  في  مكنوا  إن  الذين  هم  اهلل  نصرة  يستحقون 
الصالة وأداء الزكاة، وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر، وهذه الصفات 

سبق احلديث عنها في املباحث السابقة، أنها سبب للرحمة. 
• االستخالف والتمكني في األرض، وتبديل اخلوف أمًنا: قال املفسرون: 	

العرب عن قوس  رمتهم  املدينة،  وأصحابه   S اهلل  قدم رسول  »ملا 
واحدة، فكانوا ال يبيتون إال في السالح، وال يصبحون إال في المتهم 
-أي: سالحهم- فقالوا: أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنني مطمئنني 

ڦ   ڤ   )ڤ   تعالى:  قال  اآلية«)2(.  فنزلت   !! اهلل  إال  نخاف  ال 
ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    
ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ژڑ  ڑ  ک  ک   ک   ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ک  گ  گ( ]النور:55[، ثم قرن اهلل بني إقامة الصالة وإيتاء 

ينظر: املغني في توجيه القراءات العشر املتواترة، لسالم محيسن، )54/3(.    )1(
اإلسالمي،  املكتب  اجلوزي،  بن  محمد  بن  علي  بن  لعبدالرحمن  التفسير،  علم  في  املسير  زاد    )2(

بيروت، ط: الثالثة، سنة 1404هـ، )57/6(. 
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الزكاة وطاعة الرسول رجاء رحمته فقال: )گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ( ]النور:56[. 

• في 	 اجلهاد  على  وحضهم  املؤمنني  اهلل  حث  املستضعفني:  حماية 
سبيله، وفي سبيل خالص املستضعفني من الرجال والنساء والولدان 
واستضعفوهم،  واستذلوهم  الهجرة،  عن  املشركني  صدهم  الذين 

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   فقال: 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]الن�ساء:75[، وحماية 

املستضعفني ودفع الظلم عنهم واجب في كل زمان ومكان. 
• كف بأس الكافرين: وهذا وعد من اهلل محقق، ولذا أمر نبيه محمًدا 	

S أن يقاتل ويشجع املؤمنني على القتال فقال تعالى: )ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  
ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې ( ]الن�ساء:84[، ثم بني لهم أنه ال يتساوى 
اهلل، وفضل  القاعد عن اجلهاد من غير عذر، واجملاهد في سبيل 
بغير عذر درجات  القاعد  بعذر درجة، وعلى  القاعد  اجملاهد على 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   فقال:  ورحمة،  ومغفرة 
ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ڄ   ڄ    ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ  

ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ( ]الن�ساء:96-95[. 

• وحدة املسلمني: إن وحدة املسلمني لها أثر كبير في نصر الدين، ملا 	
فيها من رعب لألعداء الذين يسعون لتمزيق وتفتيت هذه الوحدة، 

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   )ے   تعالى:  قال  ولذا 
ۇ  ۇ  ۆ( ]ال�سف:4[، وأمرهم اهلل بإعداد جميع أسباب 
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القوة لقتال أعدائهم، ونبههم على أن النصر ال يأتي في كل زمان 
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ( فقال:  استعداد  غير  من 
ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  
ېئ  ىئ( ]الأنفال:60[، أي: وما تنفقوا في اجلهاد وغيره من وجوه 
اخلير، ثم أمر في اآلية التي تليها نبيه S بالسلم إذا وجد السبيل 
وحرية  العدوان،  لرد  الظروف  اقتضتها  ضرورة  القتال  ألن  إليه، 

ی    ی    ( فقال:  والطغيان،  الظلم  من  األرض  وتطهير  األديان، 
بني  ثم  ]الأنفال:61[،  مب(  خب   حب   جب   ىئيئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی  

املراد بالصلح فقال: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ     ٺٿ   ٺ      ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ 
العصبية  القلوب مع  تأليف  القرطبي: “وكان  ]الأنفال:62-63[، قال   )

الشديدة في العرب من آيات النبي S ومعجزاته؛ ألن أحدهم كان 
يُلطم اللطمة فيقاتل عليها، وكانوا أشد خلق اهلل حمية، فألف اهلل 

بينهم باإلميان، حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين”)1(. 
لقد اقتتلت عبس وذبيان في اجلاهلية أربعني سنة، في حرب داحس 
وفي  سبق؟  الفرسني  أيُّ  اختالفهم  بسبب  للسباق-  -فرسان  والغبراء 
العاملية  قتلى احلرب  فبلغ عدد  العالم،  دول  اقتتلت  اجلاهلية احلديثة، 
األولى والثانية عشرات املاليني، إضافة إلى اجملازر الوحشية، والدماء 
التي تسفك كل يوم على أيدي اجلبابرة والطواغيت، الذين يريدون علًوا 
وجعلوا  الفساد،  فيها  وأكثروا  البالد،  في  فطغوا  وفساًدا،  األرض  في 

أهلها شيًعا، بعضها يستضعف وبعضها يُذبح. 
اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )53/8(.    )1(
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 S لقد حتقق األمن والسالم على يد رسول الرحمة واإلسالم محمد
بأقل عدد من قتلى األعداء، في جميع احلروب والغزوات التي خاضها 
مؤلفي  بعض  إحصاء  حسب  ألف  على  القتلى  عدد  يزد  فلم   ،S النبي 
بن  واحًدا في غزوة أحد -أبي  إال رجاًل  بيده  يقتل  ولم  النبوية،  السيرة 
اهلل  دين  في  ودخلوا  الناس  آمن  فقد  لذلك،  شاهد  مكة  وفتح  خلف-، 
وتآمروا  حاربوه  الذين  واألعداء  بالكفار   S رحمته  وجتلت  أفواًجا، 
عليه حينما أعلنها صريحة بعد ما سمع قولة بعض أصحابه: اليوم يوم 
امللحمة، فقال S: »اليوم يوم املرحمة«، وقال: »يا معشر قريش، ما ترون 
أني فاعل بكم؟« قالوا: خيرا، أخ كرمي، وابن أخ كرمي، وقد قدرت. فقال 
S: »إني أقول لكم كما قال أخي يوسف: ال تثريب عليكم، اليوم يغفر اهلل 

لكم وهو أرحم الراحمني، اذهبوا فأنتم الطلقاء«)1(. 
يقول الشاعر اإلسالمي وليد األعظمي متمثاًل هذا املوقف)2(: 

خـافـقـة والـرايـات  مكـة  والـعـدمدخـلــت  للـحـرق  اأ�سـلمتهـا  �سـئت  لـو 
دامـعـة الـعـني  راأيـت  ملـا  النـدمعـفـوت  عـبـرة  واأذروا  كريـم  اأخ 
�سنميـا مـنقـذ �لكـون من جهـل �أحاط به عـلى  ثرنـا  مـا  الهـدايـة  لـول 
�أ�سـاألـه �لتــاريخ  �إلى  جـئْت  قدم�لـيـوم  بـذي  �أو  حديًثـا  منـه  كـان  مـا 
هم يف ال�سفوح واأنتم يف ذرى القممفمـا وجـدت لـكـم يا �سيـدي �سـبـهـًا

ويقول في قصيدة -شريعة اهلل لإلصالح عنوان-: 
�ســـانتـاريـخـنــا من ر�سـول �هلل مبدوؤه ول  عــز  فــال  عــداه  ومــا 
بدعــوتـه �لـدنيـا  �أنـقــذ  لـنــــا روح وريـحــــانحممـد  ومـن هــد�ه 
ي�سـللنــا جهــل  �أبـو  ظـل  وذبيــانلــواله  �لـدمــا عب�س  وتـ�ستبيــح 

ينظر: السيرة النبوية، لعبدامللك بن هشام بن أيوب احلميري املعافري، أبو محمد، جمال الدين،    )1(
حتقيق: مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبداحلفيظ شلبي، دار إحياء الثراث العربي، بيروت، 

لبنان، )412/2(. وأخرجه أبو عبيد في كتاب األموال )143/1( بإسناد ضعيف. 
ديوان وليد األعظمي -األعمال الشعرية الكاملة-، دار القلم، دمشق، ط: الثالثة، سنة 2004م.    )2(
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هذا هو اإلسالم الذي يصوب إليه اإلعالم، ويُرمى بالسهام، إنه دين 
الكون الظالم، وسيشرق نوره ويظهر ليضيء  الرحمة والسالم وإن عم 

كل األنام. 
وصلى اهلل على سيدنا محمد نبي الرحمة، وعلى آله وصحبه، ومن 

اهتدى بهديه، ودعى بدعوته إلى يوم الدين. 
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اخلامتة

بعد االستقراء لبعض آيات الرحمة وأسبابها وأثرها في إصالح الفرد 
واجملتمع، ميكن ذكر النتائج التالية: 

، وصف بها نفسه، وكتبها على نفسه تفضاًل 	  الرحمة صفة هلل 
من وإحساًنا. 

مخلوقاته 	  جميع  قلوب  في  وأودعها  شيء،  كل  وسعت  الرحمة 
ليتراحموا بها. 

)ک  	  S لقوله تعالى:  الرحمة هي الغاية التي أرسل بها محمد 
ک  گ         گ  گ( ]الأنبياء:107[. 

الرحمة 	  خلق  إلى  ومكان  زمان  كل  في  بحاجة  جمعاء  اإلنسانية 
والتعليمية،  والسياسية،  واالقتصادية،  االجتماعية،  حياتها  في 

والتربوية. 
أسباب الرحمة وأثرها في إصالح الفرد واجملتمع كما هو مبني في 	 

مباحث هذا البحث. 

وأوصي مبا يلي: 
هدى 	  القرآن  واتخاذ  الرحمة،  بصفة  التحلي  على  املسلمني  حث 
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للرحمة والتراحم فيما بينهم، واتباعهم لنبي الرحمة S، والتخلق 
بخلقه. 

التأكيد على أن اإلسالم هو دين الرحمة والسالم، ودفع الشبهات 	 
التي أثيرت حول اإلسالم بأنه دين إرهاب، وسفك للدماء، والتعرف 
من  وذلك  واجملتمع،  الفرد  في إصالح  وأثرها  الرحمة  على خلق 

خالل انعقاد املؤمترات، والندوات، واحملاضرات. 
اهلل  أن وفقت لكتابة هذا البحث املتواضع،  وختاًما فإنني أحمد 
فما كان من صواب فمن اهلل، وما كان من خطأ فمن نفسي، واحلمد هلل 
اهلل وسلم على سيدنا محمد خير  الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى 

البريات. 
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رحمة �لرحمن �لرحيم
معناها و�آثارها

إعداد: 

منيرة العقال
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املقدمة

من شرور  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  هلل  احلمد  »إن 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال 
هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا 

عبده ورسوله.
)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ( ]اآل عمران:102[ 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ         

ۀ    ( ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ( ]الن�ساء:1[ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  

أنعم  احلمد  له  ]الحزاب:72-71[  ٴۇۋ(   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ  

على املؤمنني ببعثة الرسول محمدS، وأنزل الكتاب، وجعله سنة الرسول 
)ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   S املرجع ألمورهم قال تعالى: 
ڄ    ( تعالى:  قال  ]النور:62[  ٺ(  ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
سوء،  اسم  فيها  ليس  حسنى  كلها  أسماؤه  اهلل   ]العراف:180[  ڍ( 
وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص، وأعظم العلم هو العلم به  

وبأسمائه وصفاته.
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هو  ومبا  نفسه،  به  العلم  هو  به   بالعلم  املــراد  أن  تيمية  ابن  ذكر 
متصف به من نعوت اجلالل واإلكرام، وما دلت عليه أسماؤه احلسنى، 

وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية اهلل المحالة.
    وشرف العلم من شرف املعلوم، قال ابن القيم: “شرف العلم تابع 
لشرف املعلوم، وال ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو اهلل الذي ال 
إله إال هو رب العاملني، وقيوم السماوات واألرضيني، امللك احلق املبني، 
املوصوف بالكمال كله، املنزه عن كل عيب ونقص، وعن كل متثيل وتشبيه 
في كماله، وال ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم، 
وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر املعلومات، 

وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها”)1(.
وآثــارهــا،  معناها  وتعالى،  هلل   الرحمة  صفة  البحث  هــذا  وفــي 
وسأتناول ما يتعلق بالعلم بها واإلميان بها وإثباتها، وآثار هذه الصفة في 

اخللق والشرع، وثمار اإلميان بها في حياة العباد.

أهداف البحث:
1-بيان معنى اسمي اهلل الرحمن والرحيم، والفرق بينهما.

2-التعرف على أنواع الرحمة.
والرد على  باألدلة،  بجالله  يليق  كما  هلل   الرحمة  3-إثبات صفة 

املبتدعة في ذلك.
4-توضيح آثار اإلميان برحمة اهلل على علم العباد وسلوكهم.

مفتاح دار السعادة 312    )1(
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منهج البحث:
سأسير في البحث -بإذن اهلل- وفق املنهج االستقرائي االستداللي، 

وسأتبع فيه ما يلي:
االعتماد على أمهات املصادر واملراجع األصلية في التخريج والتحرير 

والتوثيق واجلمع.
التركيز على موضوع البحث وجتنب االستطراد.

ترقيم اآليات وبيان سورها.
تخريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في 

الصحيحني أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجهما.
العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم.

تكون اخلامتة عبارة عن ملخص البحث يعطي فكرة واضحة عن ما  
تضمنه البحث، مع إبراز أهم النتائج.

خطة البحث )املباحث واملطالب(:
املقدمة.

املبحث األول: اسما اهلل الرحمن الرحيم، وحتته أربعة مطالب:
املطلب األول: معنى الرحمن، والرحيم.

املطلب الثاني: الفرق بني الرحمن والرحيم.
املطلب الثالث: أسماء اهلل احلسنى املتعلقة واملقترنة بهاذين االسمني.

املطلب الرابع: إثبات صفة الرحمة هلل.
املبحث الثاني: أنواع الرحمة.
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، وحتته مطلبان: املبحث الثالث: آثار رحمة اهلل 
املطلب األول: آثار رحمة اهلل  في اخللق.

املطلب الثاني: آثار رحمة اهلل  في الشرع.
املبحث الرابع: ثمار اإلميان برحمة اهلل.

اخلامتة.
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املبحث األول
اسما اهلل الرحمن الرحيم

وحتته أربعة مطالب:

املطلب األول
معنى الرحمن والرحيم

الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة مصدر رحم 
الرقة  على  يدل  واحد  أصل  وامليم  واحلاء  الراء  ومرحمة،  رحمة  يرحم 
املغفرة،  مبعنى  وتأتي  والتعطف،  الرقة  فالرحمة:  والرأفة)1(،  والعطف 

وتأتي مبعنى الرزق)2(.

قال تعالى: )ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  
ہ(]هود:9[ رخاء وسعة في الرزق والعيش)3(. 

: )ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  وقال 
بعد  القطر  وبالء.وقيل:  شدة  بعد  من  ورخاء  راحة  ]يون�س:11[  ھ(  ھ  

)1(    مقاييس اللغة 2/ 498.
)2(    لسان العرب 12/ 230، تاج العروس 32/ 233.

)3(    تفسير الطبري 15/ 255.
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 . القحط)1(. وهذه املعاني، الرزق الرخاء املطر، من آثار رحمته 
قال ابن األثير: »الرحمن والرحيم من أبنية املبالغة، ورحمان أبلغ من 

رحيم وهو خاص هلل ال يسمى به غيره وال يوصف«)2(. 
هلل  كما يليق بذاته وسبحانه كسائر  الرحمة شرًعا: صفة  كمال 
صفاته، ومن آثارها أنها تقتضى إيصال املنافع واملصالح إلى العبد، وإن 
كرهتها نفسه، وشقت عليها. وهذا معنى الرحمة احلقيقية فأرحم الناس 

بك من شق عليك في إيصال مصاحلك، ودفع املضار عنك)3(.
األولى على  الصفة  بنيت  اهلل  أسماء  اسمان من  والرحيم،  والرحمن 
فعالن الذي يدل على االمتالء؛ ألن معناه الكثرة، وبنيت الصفة الثانية 

على فعيل، وكالهما مشتق من الرحمة.

املطلب الثاني
الفرق بني الرحمن والرحيم

الكالم على الفرق بينهما من وجوه:
الوجه األول: من ناحية الداللة اللغوية: الرحمن أكثر مبالغًة.

الوجه الثاني: من ناحية جواز التسمي بهما: الرحمن اسم مختص باهلل، ال 
يجوز أن يسمى به غيره، بخالف الرحيم. فالرحمن معادل ومساو 

السم اهلل، قال تعالى: )حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت  
خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىثيث( ]الحزاب:43[.

)1(    تفسير البغوي 2/ 415.
)2(    النهاية في غريب احلديث واألثر 2/ 210.

)3(    إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 2/ 176.
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الوجه الثالث: في الفرق بني معنيهما: الرحمن يدل على سعة رحمة اهلل، 
والرحيم يدل على إيصالها خللقه، فالرحمن: ذو الرحمة الواسعة، 

والرحيم: ذو الرحمة الواصلة.
فاملعنى في الرحمن يكون صفة الزمة ذاتية قائمة به  على الوجه 

الذي يليق به، وفي الرحيم يدل على الفعل املتعدي إلى اخمللوق.
ولعل هذا أوجه قول في هذه املسألة. قال ابن القيم: »الرحمن دال على 
، والرحيم دال على تعلقها باملرحوم، فكان األول للوصف  الصفة القائمة به 
يرحم  أنه  على  دال  والثاني  صفته،  الرحمة  أن  دال  فاألول  للفعل،  والثاني 

)ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   قوله:  فتأمل  أردت فهم هذا،  وإذا  برحمته،  خلقه 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ(  ]التوبة:117[

بالرحمة  املوصوف  هو  الرحمن  أن  فعلم  بهم  رحمن  قط  يجىء  ولم 
ورحيم هو الراحم برحمته«)4(.

الواسعة؛  الرحمة  ذو  هو  »الرحمن:   :� عثيمني  ابن  الشيخ  وقال 
ألن َفْعالن في اللغة العربية تدل على السعة واالمتالء، كما يقال: رجل 
فعيل  ألنه  الفعل؛  على  يدل  اسم  والرحيم:  غضًبا.  امتأل  إذا  غضبان، 
مبعنى فاعل، فهو دال على الفعل، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة 
من  وتؤخذ  اخللق،  إلى  واصلة  وأنها  الرحمن،  من  وتؤخذ  واسعة،  اهلل 
الرحيم، وهذا ما رمى إليه بعضهم بقوله: الرحمن رحمة عامة، والرحيم 

رحمة خاصة باملؤمنني«)5(.
الرحمة  سعة  جهة  من  والرحيم  الرحمن  بني  يفرق  العلماء  وبعض 

)4(    بدائع الفوائد 1/ 24.
)5(    شرح العقيدة الواسطية للعثيمني 22/1
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وخصوصها، وهي إما في الدنيا أو في اآلخرة، أو للمؤمنني أو لغير املؤمنني، 
اآلخرة،  وللمؤمنني في  الدنيا  للخالئق في  الشاملة  الرحمة  ذو  فالرحمن 

والرحيم خاص باملؤمنني.
للمؤمنني  عاًما  الرحيم  اسم  ورد  فقد  إشكال؛  فيه  التأمل  عند  وهذا 

ولغيرهم، قال تعالى: )حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  
)ڤ   تعالى:  وقوله  ]الأحـــــــزاب:43[   ) ىث    مث   جث   ىتيت   مت  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   

ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  

ڳ  ڳ  ڳ    ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  

ڳ  ڱ( ]ال�سراء:66[ .

املطلب الثالث
أسماء اهلل احلسنى

املتعلقة واملقترنة بهذين االسمني

ورد اسم الرحمن< في القرآن الكرمي في سبعة وخمسني موضعا، وورد 
اسم الرحيم< في القرآن الكرمي في مائة وثالثة وعشرين موضعا، واقترن 

)پ   تعالى:  قال  الكرمي في ستة مواضع،  القرآن  هذين االسمني في 
تعالى:  قــال  ]الـــفـــاحتـــة[،   ) ڀڀ  ڀ   پڀ    پ   پ  

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   )ڤ  

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڃ  

ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  

ڳ   ڳ  ڱڱ( ]البقرة:143[ وقوله تعالى: ) ٻ  ٻ  ٻ  پ( 
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]ف�سلت:2[، ولم يقترن اسم الرحمن إال بالرحيم وذكر ابن القيم في تأمل رائع 

أن اسم الرحمن اقترن باالستواء على العرش، قال تعالى: )  ڈ     ژ  ژ  
ڑ( ]طه:5[ وقال تعالى:  )ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ( ]القرقان:59[ فاستوى على عرشه 
باسم الرحمن؛ ألن العرش محيط باخمللوقات، قد وسعها، والرحمة محيطة 

باخللق واسعة لهم قال تعالى: )ٿ   ٹ  ٹ  ٹ(]الأعراف:156[.
قال ابن القيم: “الرحمن اسمه  ووصفه، ال تنافي اسميته وصفيته، 
فمن حيث هو صفة جرى تابًعا على اسم اهلل، ومن حيث هو اسم ورد في 
القرآن غير تابع، بل ورود االسم العلم، وملا كان هذا االسم مختًصا به 
 حسن مجيئه مفرًدا غير تابع، كمجيء اسم اهلل كذلك، وهذا ال ينافي 
، فإنه دال على صفة األلوهية، ولم  داللته على صفة الرحمن كاسم اهلل 
يجئ قط تابًعا لغيره، بل متبوًعا، وهذا بخالف العليم والقدير والسميع 

والبصير ونحوها، ولهذا ال جتيء هذه مفردة بل تابعة”)1(.
واقترن اسم الرحيم< ببعض أسماء الله، وهي:

1. الرحمن:

پ   پ   )پ   قــولــه:  فــي  كما  بالرحمن  الرحيم  اســم  اقــتــرن 
االقتران  هذا  وجاء  ]الفاحتة:3-2[   ) ڀڀ  ڀ   پڀ   

في ستة مواضع من القرآن.
أن  هو  معنى  ففيه  الرحيم،  الرحمن  بني  اجلمع  »وأما  القيم:  ابن  قال 
، والرحيم دال على تعلقها باملرحوم،  الرحمن دال على الصفة القائمة به 
فكان األول للوصف والثاني للفعل، فاألول دال أن الرحمة صفته، والثاني 

دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله:  )ۆ  
)1(    بدائع الفوائد 1/ 24
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ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  
هو  الرحمن  أن  فعلم  بهم،  رحمن  قط  يجئ  ولــم  ]لتوبة:117[  ۈئۈئ( 
املوصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته، وهذه نكتة ال تكاد جتدها 

في كتاب وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها”)1(.
2. الغفور:

اقترن اسم الرحيم باسم الغفور في خمسة وسبعني موضًعا في القرآن 
الكرمي، منها قوله تعالى: )ڃ  ڃ      ڃ( ]يو�سف:98[. عن ابن عمر 
يدني املؤمن، فيضع  اهلل  Sيقول: »إن  اهلل    أنه قال: سمعت رسول 
عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم إي رب، حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها 

عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته«)2(.
اهلل  من آثار رحمته  فاقتران هذين االسمني يدل على أن مغفرة 

التي كتبها على نفسه، فاملغفرة تسقط الذنوب وتقي العبد العقوبة.
3. العزيز:

اقترن اسم الرحيم< باسم العزيز في ثالثة عشر موضًعا في القرآن 
وقال  ]الن�ساء106[  پ(  پ   پ   ٻ   )ٻ   تعالى:  قوله  منها  الكرمي، 

تعالى: )ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ( ]ال�سعراء:9[، وقال تعالى: )گ  گ  گ     
گ( ]ال�سعراء:217[ فرحمته  عن عزة وغلبة وقوة ال عن ضعف وعجز 
 اهلل عن ذلك، فجاء اقتران االسمني لبيان أنه  مع كونه عزيًزا قوًيا 

قاهًرا، فإنه كذلك رحيم بر محسن.
)1(    بدائع الفوائد 1/ 24

)2(    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب املظالم والغصب، باب قول اهلل تعالى: )أال لعنة اهلل على 
الظاملني(، 12/3
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4. التواب:

اقترن اسم الرحيم< باسم التواب، في تسعة مواضع من القرآن الكرمي، 
منها قوله تعالى: )ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب( ]البقرة:37[ 
، إذا  وقوله: )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]الن�ساء:16[. والتوبة من آثار رحمته 
وفق العبد للتوبة إليه ويسرها له، ثم تقبلها منه برحمته وفضله، بل وفرح 

، قال تعالى: )ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   بها 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائائ( ]الن�ساء:37[.

وفي الصحيح عن أبي هريرة، عن رسول اهلل S أنه قال: »قال اهلل عز 
وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، واهلل هلل أفرح بتوبة 
إليه  تقربت  إلي شبًرا،  تقرب  بالفالة، ومن  عبده من أحدكم يجد ضالته 
ذراًعا، ومن تقرب إلي ذراًعا، تقربت إليه باًعا، وإذا أقبل إلي ميشي، أقبلت 

إليه أهرول«)1(.
5. الرؤوف:

اقترن اسم الرحيم< باسم الرؤوف في ثمانية مواضع في القرآن 
الكرمي، منها قول اهلل تعالى:  )ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڱڱ( ] البقرة:143[.

واقتران هذين االسمني يدل على أن رأفة اهلل، من آثار رحمته ومقتضاها.
قال ابن القيم: »وأقرب اخللق إلى اهلل  أعظمهم رأفة ورحمة، كما 

أن أبعدهم منه، من اتصف بضد صفاته«)2(.
6. البر:

)ى  ى   تعالى:  قال  واحــدة،  آية  الرحيم في  مع  البر  اسم  اقترن 
)1(    أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، 2102/4

)2(    الروح 557.



70

ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ( ]الطور:28[ والبر هو العطوف على عباده 
البر  برزقه، وهو  يبخل عليهم  فلم  ببره جميع خلقه،  إليهم، عم  احملسن 
احملسن في مضاعفته الثواب له، والبر باملسيء في الصفح والتجاوز عنه.

واقتران البر بالرحيم لعله من اقتران املسّبب بالسبب.
7. الرب:

)ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ(  ]ي�س58[  واقترن به في موضع واحد، قال تعالى: 
پ   )پ  پ   تعالى:  قوله  في  كما  رحيم  أنه  الــرب   اسم  آثــار  ومن 
پڀ   ڀ  ڀڀ( ]الفاحتة[، فصفة الرحمة من آثار ربوبيته.
قال الشيخ السعدي: »فمن ربوبيته  رحمته، فالرب ال ميكن اال أن 
أوصافهم  ذكر  ثم  ]الفرقان:63[  ڭ(  تعالى:)ۓ   قال  رحيًما،  يكون 
وجازاهم  برحمته،  منازلها  وتبوؤوا  برحمته،  نالوها  إمنا  التي  اجلميلة 

مبحبته وقربه ورضوانه،وثوابه وكرامته برحمته«)1(.
8. الودود:

واقترن به في موضع واحد، قال تعالى: )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ( ]هود: 90[.

والودود هو: الذي يحب عباده املؤمنني.
وبـ  )الرحيم(  بـ  )الــودود(  اسمه  اقتران  ألطف  »وما  القيم:  ابن  قال 
)الغفور(، فإن الرجل قد يغفر ملن أساء إليه وال يحبه، وكذلك قد يرحم 
من ال يحب، و)الرب(  يغفر لعبده إذا تاب إليه، ويرحمه ويحبه مع ذلك، 

فإنه يحب التوابني، وإذا تاب إليه عبده أحبه، ولو كان منه ما كان«)2(.
ڦ   ڦ     )ڦ     تعالى:  قوله  عند  السعدي  عبدالرحمن  الشيخ  يقول 

)1(    فتح الرحيم امللك العالم 22-21
)2(    التبيان في أقسام القرآن 59
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ڄ( ]هود:90[ أي: ملن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له، ويتقبل توبته ويحبه. 
: أنه يحب عباده املؤمنني ويحبونه، فهو فعول  ومعنى الودود من أسمائه 

مبعنى فاعل ومعنى مفعول«)1(.

املطلب الرابع
إثبات صفة الرحمة لله

، دل على ثبوتها: الكتاب والسنة  صفة الرحمة من الصفات الثابتة هلل 
، ال يجوز نفيها أو تأويلها أو حتريفها أو  والعقل، وهي صفة تليق بذاته 
تكييفها، كما هو مقرر في مذهب أهل السنة واجلماعة،كسائر الصفات.
مواضع  في  الرحمة  بذكر  اآليــات  فجاءت  الكتاب:  في  ثبوتها  فأما 

كثيرة، منها: 
قول اهلل تعالى: )ڈ     ژ  ژ  ڑ( ]طه:5[.	 
وقوله تعالى: )جث  مث  ىث( ]الأحزاب:43[.	 
قوله تعالى: )  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]الأنعام:54[.	 
وقوله تعالى: )ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ( ]يو�سف:64[.	 

ومن السنة: 
جاء إثبات صفة الرحمة في أحاديث عدة، منها: 

: قدم على النبي S سبي، فإذا امرأة من 	  عن عمر بن اخلطاب 
السبي قد حتلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبًيا في السبي أخذته، 
فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي S: »أترون هذه طارحة 

)1(    تفسير السعدي 2/385



72

ولدها في النار؟« قلنا: ال، وهي تقدر على أن ال تطرحه، فقال: »هلل 
أرحم بعباده من هذه بولدها«)1(.

اهلل 	  »ملا خلق  S، قال:  النبي  أبي هريرة، عن  وفي الصحيح عن 
اخللق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على 

العرش إن رحمتي تغلب غضبي«)2(.
 	 S اهلل  رســول  سمعت  قــال:   ، هريرة  أبي  عن  الصحيح  وفي 

يقول: »إن اهلل خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده 
تسًعا وتسعني رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند اهلل من الرحمة لم ييئس من اجلنة، ولو يعلم 

املؤمن بكل الذي عند اهلل من العذاب لم يأمن من النار«)3(.
 	 :S وفي الصحيح أيًضا عن جرير بن عبداهلل، قال: قال رسول اهلل

»ال يرحم اهلل من ال يرحم الناس«)4(.
وأما العقل:

إن ما نراه من اخليرات واإلحسان إلى العباد ونفعهم، يدل على ثبوت 
صفة الرحمة، كما قد دل عليها تفريج الضر، وكشف الكربات، واندفاع 

النقم بأمر اهلل، كل ذلك دال على إثبات صفة الرحمة عقال)5(.
من  فرحمته  رحيًما،  إال  يكون  أن  يستحيل  »والــرب  القيم:  ابن  قال 
لوازم ذاته، ولهذا كتب على نفسه الرحمة، ولم يكتب على نفسه الغضب، 

)1(    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، 8/8
)2(    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعالى: )ويحذركم اهلل نفسه(، 120/9

)3(    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع اخلوف، 99/8
ادعوا  أو  اهلل  ادعوا  )قل  تعالى:  اهلل  قول  باب  التوحيد،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه      )4(

الرحمن أًيا ما تدعو فله األسماء احلسنى(، 115/9
)5(    ينظر: مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 30
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فهو لم يزل وال يزال رحيًما، وال يصح نفي صفة الرحمة، أو تأويلها، أو 
حتريفها، أو تكييفها، أو تفويض معناها«)1(.

احملض  الرحمة:اإلحسان  معنى  إن  قال:  من  »وأمــا  القيم:  ابن  قال 
والعطف والرقة التي في الشاهد، فال يوصف اهلل  بها، وإمنا رحمته 
مجرد إحسانه. فنقول: تثبت هلل  الرحمة حقيقة، كما أثبتها لنفسه 
منزهة مبرأة عن خواص صفات اخمللوقني، كما نقوله في سائر صفاته 
وحياته،وسائر صفات  وعلمه  وحياته  وعلمه  وبصره  إرادته وسمعه  من 
كماله، والرحمة ال تنفك عن إرادة اإلحسان، فهي مستلزمة لإلحسان، أو 
إرادته استلزام اخلاص للعام، فكما يستحيل وجود اخلاص بدون العام، 

فكذلك الرحمة بدون اإلحسان، أو إرادته يستحيل وجودها«)2(.

)1(    مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 271
)2(    بدائع الفوائد 3/ 23
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املبحث الثاني
أنواع الرحمة

أنواع رحمة اهلل:

: رحمة اهلل لعباده نوعان، هما: أوالاً
بإيجادهم . 1 اخلالئق  جميع  تشمل  ال  التي  وهي  العامة:  الرحمة 

وتربيتهم ورزقهم وغير ذلك من النعم التي تعد وال حتصى.
التي تشمل جميع  العامة وهي  ابن عثيمني: “الرحمة  الشيخ  قال 
العلم، فكل  الرحمة هذه مع  قرن  اهلل  الكفار، ألن  اخمللوقات حتى 
ما بلغه علم اهلل، فقد بلغته رحمته، فكما يعلم الكافر، يرحم الكافر 
أيًضا. لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية 
القصور بالنسبة لرحمة املؤمن، فالذي يرزق الكافر هو اهلل الذي 

يرزقه بالطعام والشراب واللباس واملسكن واملنكح وغير ذلك”)1(.
الرحمة اخلاصة: وهي التي يرحم اهلل بها املؤمنني فيوفقهم إلى . 2

الدنيا،  في  الطيبة  احلياة  ويرزقهم  املستقيم،  والطريق  الهداية 
جناته  ويدخلهم  عنهم  فيتجاوز  اآلخـــرة  فــي  يرحمهم  وكــذلــك 

وينجيهم من عذابه ونقمته.
قال ابن عثيمني: »أما املؤمنون، فرحمتهم رحمة أخص من هذه 
وأعظم، ألنها رحمة إميانية دينية دنيوية. ولهذا جتد املؤمن أحسن 

)1(    شرح العقيدة الواسطية للعثيمني 1/ 249
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حااًل من الكافر، حتى في أمور الدنيا، ألن اهلل يقول: )ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ( ]النحل:97[ 
احلياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار، حياتهم كحياة البهائم، 
إذا شبع، روث، وإذا لم يشبع، جلس يصرخ هكذا هؤالء الكفار إن 
دنياهم،  شبعوا، بطروا وإال جلسوا يصرخون وال يستفيدون من 
إن أصابته ســراء، شكر، فهو في خير في هذا وفي  املؤمن  لكن 
هذا، وقلبه منشرح مطمئن متفق مع القضاء والقدر، ال جزع عند 

البالء، وال بطر عند النعماء، بل هو متوازن مستقيم معتدل«)1(.

ا: الرحمة باعتبار إضافتها إلى اهلل، نوعان هما: ثانياً
رحمة هي صفة اهلل يوصف بها على الوجه الذي يليق به كسائر صفاته؛ . 1

فيجب إثباتها من غير حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل.
؛ مثل قوله تعالى:  فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من اهلل عزَّ وجلَّ

)ھ  ھ  ھ  ے( ]الكهف:58[، وال يطلب نزولها)2(.

رحمة مخلوقة، لكنها أثر من آثار رحمة اهلل. فأطلق عليها الرحمة)3(؛ . 2
ىئ     مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   )ىئ   تعالى:  قوله  مثل 
يئ ( ]الروم:50[ وقوله تعالى في احلديث القدسي عن اجلنة: »أنت 

رحمتي أرحم بك من أشاء«)4(.
وهذه الرحمة من باب إضافة املفعول إلى فاعله، وهذه الرحمة 

ليست صفة هلل، بل هي من أثر رحمته التي هي صفته الفعلية.

شرح العقيدة الواسطية للعثيمني 1/ 249    )1(
ينظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمني 2/ 39    )2(
ينظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمني 2/ 39    )3(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قول اهلل تعالى: )وتقول هل من مزيد(، 6/138    )4(



76

املبحث الثالث
آثار رحمة اهلل 

وحتته مطلبان:

املطلب األول
آثار رحمة اهلل  في اخللق

تظهر آثار رحمة اهلل في كل ما خلق، فرحمته قد وسعت كل شيء فال 
يحيطها عقل وال حصر.

قال ابن القيم: »وإذا كان كل مخلوق قد انتهت إليه الرحمة، ووسعته، 
فال بد أن يظهر أثرها فيه آخًرا، كما ظهر أثرها فيه أواًل«)1(. 

وأسوق اآلن بعًضا منها على سبيل التمثيل:
تسخير اخللق لبعضهم، واحتياج كل منهم لآلخر، مما يعود عليهم . 1

)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   بتحقيق املصالح واملــآرب)2(، قال تعالى: 
ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ    ۉ  

وئ( ]الزخرف:32[.
)1(    مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 260

)2(    ينظر: مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 368
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إنزال املطر وانتفاع الناس به، وقد جاءت تسمية املطر في القرآن . 2
)ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ   تعالى:  قوله  في  رحمًة، 

ائ(  ]الأعراف:57[.
خلق اهلل للذكر أنثى يسكن إليها وتسكن إليه، وما يكون بينهما من . 3

تعالى:  قال  واالنتفاع)1(،  التناسل  من  ذلك  وغير  والرحمة،  املودة 
گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   )ڈ  

گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں( ]الروم:21[. 

تعالى: . 4 قال  ــدر)2(،  وال واحلمل  للركوب  وتذليلها  الــدواب  تسخير 
ۅ(  ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   )ۆ  

]النحل:5[.

تعاقب الليل والنهار لتتم معيشة العباد على وجه سوي، فيسعون . 5
)ەئ   تعالى:  قال  لياًل،  ويتحقق سكنهم  نهاًرا،  إلى معاشاتهم 
ەئ       وئ  وئ           ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ   یی( ]الق�س�س:13[.

تسخير السماوات، وتذليل األرض، وجعلها مهاًدا وفراًشا،)3( قال . 6
تعالى: )يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  مث  

ىث  يثحج( ]احلاثية:13[.

وقال تعالى: )ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  
ائ  ائ( ]الزخرف:1[.

7 . :S جعل الرحمة بني العباد ليتراحموا بها)4(، فقد جاء عن النبي
)1(    ينظر: مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 368
)2(    ينظر: مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 368
)3(    ينظر: مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة  368

)4(    مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 368
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»جعل اهلل الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعني جزًءا، 
وأنزل في األرض جزًءا واحًدا، فمن ذلك اجلزء يتراحم اخللق، 

حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، خشية أن تصيبه«)1(.
ومن أعظم ذلك ما يضعه في قلوب األمهات من الرحمة، فعن عمر بن 
: قدم على النبي S سبي، فإذا امرأة من السبي قد حتلب ثديها  اخلطاب 
وأرضعته،  ببطنها  فألصقته  أخذته،  السبي  في  وجدت صبيا  إذا  تسقي، 
S: »أترون هذه طارحة ولدها في النار؟« قلنا: ال، وهي  فقال لنا النبي 

تقدر على أن ال تطرحه، فقال: »هلل أرحم بعباده من هذه بولدها««)2(.

املطلب الثاني
آثار رحمة اهلل  في الشرع

إرسال الرسل، وإنزال الكتب، وإيصال معاني خطابه إلى خلقه)3(، . 1
قال تعالى: )ک  ک  گ  گ  گ( ]الأنبياء:107[.

قال ابن القيم: »فمن أعطى اسم الرحمن حقه،عرف أنه متضمن 
الغيث،  إنزال  تضمنه  من  أعظم  الكتب،  وإنزال  الرسل،  إلرسال 
وإنبات الكأل، وإخراج احلب، فاقتضاء الرحمة ملا حتصل به حياة 
القلوب واألرواح، أعظم من اقتضائها ملا حتصل به حياة األبدان 
واألشباح، لكن احملجوبون إمنا أدركوا من هذا االسم حظ البهائم 

والدواب، وأدرك منه أولو األلباب أمًرا وراء ذلك«)4(.
مضاعفة احلسنة إلى عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف . 2

)1(    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب جعل اهلل الرحمة مائة جزء، 8/8
)2(    سبق تخريجه.

)3(    ينظر: مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 368
)4(    مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني 1/ 32
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كثيرة)1(، ثبت في الصحيح عن أبي هريرة: أن رسول اهلل S قال: 
اهلل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، فال تكتبوها عليه حتى  »يقول 
يعملها، فإن عملها فاكتبوها مبثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له 
حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن 

عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف«)2(.
مغفرة اهلل  للذنوب وتكفيره للسيئات، قال تعالى: )ۀ  ۀ  . 3

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  

ۇ     ۇ   ۆ          ۆ( ]الزمر:53[.

ستر اهلل للعبد، وإمهاله وعدم معاجلته بالعقوبة إذا عصى.. 4
الشفاعة وعدم تخليد من في قلبه مثقال ذرة من إميان)3(، ففي . 5

إذا   « قال:   S النبي  أن   : أبي سعيد اخلــدري  الصحيح عن 
دخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، يقول اهلل: من كان في 
قد  فيخرجون  فأخرجوه،  إميان  من  من خردل  مثقال حبة  قلبه 
امتحشوا وعادوا حمًما، فيلقون في نهر احلياة، فينبتون كما تنبت 

احلبة في حميل السيل«)4(.
دخول األبناء اجلنة بعمل اآلباء)5(، قال الثوري عن ابن عباس   . 6

قال: إن اهلل ليرفع ذرية املؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل 
لتقر بهم عينه، ثم قرأ: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ(  ]الطور:21[ .
)1(    مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة  261

)2(    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعالى:)يريدون أن يبدلوا كالم اهلل(، 
144/9

)3(    مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 261
)4(    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، 115/8

)5(    مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 261
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دخول اجلنة من ينشئه اهلل فيها)1(، ففي الصحيح عن أبي هريرة . 7
النار:  فقالت  والنار،  اجلنة  حتاجت   «  S النبي  قال  قال:   ،
يدخلني  ال  لي  ما  اجلنة:  وقالت  واملتجبرين،  باملتكبرين  أوثرت 
أنت  للجنة:  تبارك وتعالى  اهلل  الناس وسقطهم، قال  إال ضعفاء 
أنت  إمنــا  للنار:  وقــال  عبادي،  من  أشــاء  من  بك  أرحــم  رحمتي 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، 
فأما النار: فال متتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط، قط، فهنالك 
متتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، وال يظلم اهلل عز وجل من خلقه 

أحًدا، وأما اجلنة: فإن اهلل عز وجل ينشئ لها خلًقا «)2(.
بعض . 8 وتخفيف  ونحوه،  كاملريض  األعــذار  أهل  عن  احلــرج  رفع 

العبادات عليهم، من ذلك قوله تعالى: )ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ( ]النور:61[.

كون األصل في األشياء اإلباحة، وكون احلرام ضيًقا محصوًرا. . 9
أبا . 10 أن  باللني، كما جاء في الصحيح  الرحمة باخملطئني ووعظهم 

هريرة، أخبره: أن أعرابًيا بال في املسجد، فثار إليه الناس ليقعوا 
به، فقال لهم رسول اهلل S: »دعوه، وأهريقوا على بوله ذنوًبا من 
ماء، أو سجاًل من ماء، فإمنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين«)3(.

)1(    مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 261
)2(    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قول اهلل تعالى:)وتقول هل من مزيد(، 

138/6
)3(    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب قول النبي S: »يسروا وال تعسروا«، 30/8
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املبحث الرابع
ثمار اإلميان برحمة اهلل 

محبة اهلل وتعظيمه املوجبان للقيام بأمره واجتناب نهيه. فإن العبد . 1
والعبودية  يثمر محبته   فإن هذا  اهلل  رحمة  آثار  في  نظر  إذا 

الصادقة له واملسارعة إلى مرضاته.
في  الــرب   تعظيم  يكون  املعرفة  قدر  “فعلى  القيم:  ابن  قال 

القلب”)1(.
سعي العبد إلى االتصاف بالرحمة والتحلي بها، فإن من املعلوم أن . 2

احملب يحب أن يتصف بصفات محبوبه كما أن احملبوب يحب أن 
يتحلى محبه بصفاته)2(.

وقد امتدح القرآن أشرف رسله فقال:)ھ  ھ  ے  ے  
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  

ۆ  ۆ( ]التوبة:128[.

وفي الصحيح عن جرير بن عبداهلل، قال: قال رسول اهلل S: »من 
ال يرحم الناس، ال يرحمه اهلل عز وجل«)3(.

)1(    مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني 2/ 463
)2(    ينظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 34

)3(    أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، 1809/4
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وقال S: »إمنا يرحم اهلل من عباده الرحماء«)1(، فبّين أن الرحمة 
إمنا تنال من عباده الرحماء.

وأقــرب اخللق  الرحيم  الــرؤوف  هو  »والــرب   القيم:  ابن  قال 
إليه أعظمهم رأفة ورحمة، كما أن أبعدهم منه من اتصف بضد 

صفاته«)2(.
قال الشيخ السعدي: »فرحمة العبد للخلق من أكبر األسباب التي 
تنال بها رحمة اهلل، التي من آثارها خيرات الدنيا، وخيرات اآلخرة، 
غاية  في  والعبد  اهلل،  لرحمة  واملوانع  القواطع  أكبر  من  وفقدها 
الضرورة واالفتقار إلى رحمة اهلل، ال يستغني عنها طرفة عني، وكل 

ما هو فيه من النعم واندفاع النقم، من رحمة اهلل«)3(.
توبة العبد إذا وقع في الذنب ورجوعه وأوبته،حياء من اهلل،ورجاء . 3

إحسانه ورحمته، فال يجد اليأس إلى قلبه سبياًل، بل يدعو اهلل 
أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه فهو الذي يغفر الذنوب جميًعا)4(. 

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   )ۀ   تعالى:  قال 
ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ۆ( ]الزمر:53[.

األوامر . 4 فعل  أعظمها:  ومن  اهلل،  لرحمة  اجلالبة  األسباب  فعل 
واجتناب النواهي.

وقال تعالى: )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ( 
]النور:56[.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اجلنائز، باب قول النبي S: »يعذب امليت ببعض بكاء أهله     )1(
عليه إذا كان النوح من سنته«، 79/2

الروح 251    )2(
بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار 188    )3(

ينظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 34    )4(



83

قال الشيخ السعدي: »فطاعة اهلل وطاعة رسوله، من أسباب حصول 
الرحمة كما قال تعالى: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    

ڤ  ڤ( ]العراف:156[.
اليتامى والفقراء والضعفاء  اهلل: رحمة  به رحمة  ومما تستجلب 
والرفق بهم، جاء في الصحيح عن النبي S: »إن إخوانكم خولكم 
جعلهم اهلل حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده، فليطعمه مما 
يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم 

ما يغلبهم فأعينوهم«)1(.
ومن ذلك: االستغفار، قال اهلل تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    

ڤ( ]النمل:46[.
اجتمع  »وما   :S قال  الذكر،  مجالس  حضور  أيًضا:  ذلك  ومن 
بينهم،  اهلل، ويتدارسونه  يتلون كتاب  اهلل،  قوم في بيت من بيوت 
املالئكة،  وحفتهم  الرحمة  وغشيتهم  السكينة،  عليهم  نزلت  إال 

وذكرهم اهلل فيمن عنده«)2(.
)ۆ  ۆ   ومن ذلك تدبر القرآن واإلنصات إليه، قال تعالى: 

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ( ]الأعراف:204[.

ومن الطرق التي تستجلب بها رحمة اهلل: دعاء اهلل وسؤاله الرحمة 
ألنفسنا، كما جاء عن أيوب قال تعالى:)ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ( ]الأنبياء:83[. 

:)ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی   ی  ی( ]املوؤمنني:118[. وقال 
)1(    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب قول النبي S: »العبيد إخوانكم فأطعموهم مما 

تأكلون«، 149/3
)2(    أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، 4/ 2074
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، ورجاؤه، وحسن الظن به، وعبادته حق العبادة، . 5 التعلق برحمته 
والتوكل عليه، والرضى مبا قدر عليه، واليقني بأن اختيار اهلل خير 

وأفضل من اختيار العبد لنفسه.
الرحيم،  الرحمن  الكرمي،  بالرب  “واألمــل  السعدي:  الشيخ  قال 
والصفح  والعفو  واإلحــســان،  الفضل  من  منه،  اخلالئق  يــرى  أن 
ويتطلع  األفكار،  تتصوره  وال  األلسنة،  عنه  تعبر  ال  ما  والغفران، 
لرحمته إذ ذاك جميع اخللق ملا يشاهدونه  فيختص املؤمنون به 
وبرسله بالرحمة، فإن قيل: من أين لكم هذا األمل؟ وإن شئت قلت: 

من أين لكم هذا العلم مبا ذكر؟
قلنا: ملا نعلمه من غلبة رحمته لغضبه، ومن سعة جوده، الذي عم 
النعم  من  غيرنا،  وفي  أنفسنا  في  نشاهده  ومما  البرايا،  جميع 
املتواترة في هذه الدار، وخصوًصا في فصل القيامة، فإن قوله: 

)ھ  ھ  ھ( ]طه:108[.

وقوله تعالى:)   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ( ]طه:109[ مع قوله: )ڑ  ڑ  
ک  ک( ]الفرقان:26[ مع قوله S: »جعل اهلل الرحمة مائة جزء، 
فأمسك عنده تسعة وتسعني جزءا، وأنزل في األرض جزًءا واحًدا، 
عن  حافرها  الفرس  ترفع  حتى  اخللق،  يتراحم  اجلزء  ذلك  فمن 

ولدها، خشية أن تصيبه«)1(«)2(.
الرب . 6 لهذا  يستأنس  فإنه  هلل  الرحمة  بصفة  آمن  إذا  العبد  أن 

ويطمئن له)3(.
قال أبو القاسم األصفهاني: » فينبغي للمسلمني أن يعرفوا أسماء 

)1(    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب جعل الله الرحمة مائة جزء، 8/8
)2(    تفسير السعدي  513

)3(    ينظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 34



85

اهلل وتفسيرها فيعظموا اهلل حق عظمته، ولو أراد رجل أن يتزوج 
إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اسمه وكنيته، واسم 
أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، فاهلل الذي خلقنا ورزقنا 
أسماءه  نعرف  أن  أولى  ونخاف من سخطه  نرجوا رحمته  ونحن 

ونعرف تفسيرها”)1(.

)1(    احلجة في بيان احملجة 1/ 134
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اخلامتة

الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، بني الرحمن على . 1
وزن فعالن، والرحيم على وزن فعيل.

تعددت األقوال في الفرق بني الرحمن والرحيم على ثالثة أقوال:. 2
الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم.أ. 
الرحمن مختص باهلل  ال يجوز أن يسمى به غيره، والرحيم ب. 

يجوز أن يسمى به غيره.
فعله ج.  على  تدل  والرحيم   ، هلل  ذاتية  الزمــة  صفة  الرحمن 

املتعدي للمخلوق.
اقتران اسم الرحمن باالستواء على العرش، واقترن اسم الرحيم . 3

بالرحمن والغفور والعزيز والتواب والرؤوف والبر والرب والودود.
ثبتت صفة الرحمة هلل بالكتاب والسنة والعقل، وهي صفة كمال . 4

. كما يليق به 
للرحمة نوعان:. 5

عامة تشمل جميع اخلالئق، وخاصة للمؤمنني.أ. 
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.ب.  ، ورحمة مخلوقاته من آثار رحمته  رحمة صفة هلل 
للرحمة آثار في اخللق منها تسخير اخللق لبعضهم وخلق السماوات . 6

وإنزال املطر، وخلق الذكر واألنثى، وتسخير الدواب وجعل الرحمة 
بني العباد ليتراحموا بها.

 من آثار رحمة اهلل في الشرع:. 7
اهلل  إرسال الرسل، وإنزال الكتب، ومضاعفة احلسنات، ومغفرة 
أهل  تخليد  وعدم  والشفاعة  وإمهاله،  للعبد  وستره  للذنوب،   
التوحيد في النار، ودخول األبناء اجلنة بعمل اآلباء، ورفع احلرج 

عن أهل األعذار، وكون األصل في األشياء اإلباحة.
 من ثمار اإلميان برحمة اهلل:. 8

والتوبة  بالرحمة،  لالتصاف  العبد  وسعي  وتعظيمه،  اهلل  محبة 
والتعلق برحمته واالطمئنان  اهلل،  وفعل األسباب اجلالبة لرحمة 

له، ورجاؤه وحسن الظن به، وعبادته، والرضى مبا قدر.
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قائمة املصادر واملراجع

بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم اجلوزية، دار . 1
الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

األخبار، . 2 جوامع  في شرح  األخيار  عيون  وقرة  األبرار  قلوب  بهجة 
أبو عبداهلل، عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي، حتقيق: عبدالكرمي 
ابن رسمي الدريني، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة: األولى 

1422هـ - 2002م.
احلسيني، . 3 محّمد  بن  محّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

الزَّبيدي، حتقيق: مجموعة من احملققني، دار الهداية.
التبيان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم . 4

اجلوزية، حتقيق: محمد حامد الفقي، دار املعرفة، بيروت، لبنان.
معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(، محيي السنة، أبو . 5

دار  املهدي،  الشافعي، حتقيق: عبدالرزاق  البغوي  محمد احلسني 
إحياء التراث العربي -بيروت، الطبعة األولى  1420هـ.

تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان، عبدالرحمن بن ناصر . 6
السعدي، حتقيق: عبدالرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، 

الطبعة األولى 1420هـ -2000م.
جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير اآلملي، أبو جعفر . 7

الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  شاكر،  محمد  أحمد  حتقيق:  الطبري، 
األولى، 1420هـ - 2000م.

احلجة في بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة، إسماعيل بن محمد . 8
التيمي األصبهاني، أبو القاسم، حتقيق: محمد بن ربيع املدخلي، دار 

الراية - السعودية / الرياض، الطبعة الثانية، 1419هـ - 1999م.
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حادي األرواح إلى بالد األفراح، محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن . 9
قيم اجلوزية، مطبعة املدني، القاهرة.

حادي األرواح . 10
محمد . 11 أصحابه،  يعلمها   S اهلل  رســول  كان  التي  احلاجة  خطبة 

ناصر الدين األلباني، املكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة، 1400هـ.
الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب . 12

والسنة، محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم اجلوزية، دار الكتب 
العلمية بيروت.

سنن الترمذي املؤلف: محمد بن عيسى الترمذي، أبو عيسى، حتقيق . 13
وتعليق:أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة، 
الطبعة  مصر،   - احللبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة 

الثانية، 1395 هـ - 1975 م.
شرح العقيدة الواسطية، محمد بن صالح بن محمد العثيمني، خرج . 14

أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل، دار ابن اجلوزي للنشر 
والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة السادسة، 1421 هـ. 

S وسننه . 15 اهلل  أمور رسول  الصحيح اخملتصر من  املسند  اجلامع 
وأيامه )صحيح البخاري(، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري 
اجلعفي، حتقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 

الطبعة األولى، 1422هـ.
ناصر . 16 محمد  عبدالرحمن  أبو  وزياداته،  الصغير  اجلامع  صحيح 

الدين األلباني، املكتب اإلسالمي.
اف، . 17 قَّ صفات اهلل  الواردة في الكتاب والسنة، علوي بن عبدالقادر السَّ

الدرر السنية - دار الهجرة، الطبعة الثالثة، 1426هـ - 2006م
واألخــالق . 18 والتوحيد  العقائد  علم  في  العالم  امللك  الرحيم  فتح 
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السعدي،  ناصر  بن  عبدالرحمن  القرآن،  من  املستنبطة  واألحكام 
دار املنهاج.

لسان العرب، محمد بن مكرم، جمال الدين ابن منظور األنصاري . 19
الرويفعي اإلفريقي، دار صادر - بيروت، الطبعة الثالثة - 1414هـ.

احلراني، . 20 تيمية  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  الفتاوى،  مجموع 
لطباعة  فهد  امللك  مجمع  قاسم  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  حتقيق: 
املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 1416هـ-

1995م.
مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، محمد بن أبي بكر . 21

شمس الدين ابن قيم اجلوزية، اختصار: محمد بن محمد البعلي شمس 
الدين، ابن املوصلي، حتقيق: سيد إبراهيم، دار احلديث، القاهرة - 

مصر، الطبعة األولى، 1422هـ - 2001م.
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، محمد بن أبي بكر . 22

شمس الدين ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية - بيروت.
مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، محمد بن أبي بكر . 23

شمس الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق: محمد املعتصم باهلل البغدادي، 
دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الثالثة، 1416هـ - 1996م.

الــرازي، حتقيق: . 24 القزويني  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مقاييس  معجم 
عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.

النهاية في غريب احلديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات املبارك . 25
الشيباني اجلزري ابن األثير، حتقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود 

محمد الطناحي، املكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م.
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حـديث 
ْحَمَة ِمَئـَة ُجْزٍء َـُّه �لرَّ َجَعـَل �لل

وقفات �إميانية

إعداد: 

 أ. د. إبراهيم بن حماد الريس
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املقدمة

احلمد هلل القائل )ک ک گ گ گگ( ]الأنبياء[، والصالة 
من  وعلى  امليامني  الغر  آله وصحابته  وعلى  الكرمي  النبي  على  والسالم 

سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أما بعد: 

اهلل  رحمة  من  فيه  وما  رحمة”  “املئة  حديث  سمعت  أو  قرأت  فكلما 
بعباده، وما ادخر سبحانه لهم منها؛ انشرح صدري وأنست نفسي، واطمأن 
قلبي، وحمدت ربي عليَّ ما أنعم به علي من نعمة الهداية لهذا الدين العظيم 
الذي ال يعرف عظمته إال من عاش اجلاهلية وال يدرك عظيم فضل اهلل 
دين  ابتعدوا عن  البشر وضاللهم وطغيانهم، حينما  تيه  رأى  إال من  عليه 

الرحمة والطمأنينة.
املئة  “حديث  في  العظيمة  املعاني  عن  كثيرة  أسئلة  عليَّ  يرد  وكان 
رحمة” وكنت عند التأمل والتفكر وقراءة كالم العلماء، أقف على معان 

إميانية رائعة، واستنباطات وفوائد قيمة.
ثم تكاملت الصورة أو كادت؛ عندما وجدت التقنيات احلديثة وبرامج 
دقائق  على  االطالع  من  اإلنسان  ومكنت  العنكبوتية،  والشبكة  التواصل 
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وصور  لقطات  فُجمعت  وطيوره؛  وحيواناته  بأنسه  العالم  في  احلياة  من 
من عدسات املصورين أو أخبار املوثوقني عن مواقف رحمة عجيبة تقع 
للحيوانات والهوام والطيور)1(، وكان اإلنسان أولى بكثير من هذه اللقطات؛ 
من  كثير  على  غلبت  اإلنسان  ولكن  وعلم،  عقل  من  تعالى  اهلل  حباه  مبا 
جوانب حياته املطامع الدنيوية واملؤثرات الكثيرة، التي أضعفت عنده خلق 
الرحمة، ليعيش ما نشهده اليوم من الصراعات والطغيان، وإن كانت حياة 

البشر مليئة بهذا اخللق، وهلل احلمد؛ إال أن املؤمل من اإلنسان أكثر.
ْحَمَة ِمئََة ُجْزٍء،  وحديث النبي S هذا والذي يقول فيه: »َجَعَل اللَُّه الرَّ
َفَأْمَسَك ِعنَْدهُ ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي ُجْزًءا، َوأَنَْزَل ِفي األَْرِض ُجْزًءا َواِحًدا، َفِمْن 
َذِلَك اجُلْزِء يَتََراَحُم اخَللُْق، َحتَّى تَْرَفَع الَفَرُس َحاِفَرَها َعْن َولَِدَها، َخْشَيَة 
أَْن تُِصيَبُه« حديث عظيم، وهو ميدان فسيح للتأمل واالستنباط، وإدراك 

شيء ولو يسير من آثار رحمة اهلل تعالى.

حدود البحث: 
ْحَمَة  الرَّ اللَُّه  “َجَعَل  فيه:  يقول  الذي   S الهدى  نبي  البحث حديث  يتناول 
ِمئََة ُجْزٍء » تخريجا وحتلياًل، مكتفيا بتخريج رواياته الواردة في الصحيحني، مع 
عرض بعض ألفاظه، واستنباط ما فيه من حكم وفوائد وعبر ودروس، مع التركيز 
املعاصر،  بالواقع  ذلك  وربط  واالجتماعية،  والدعوية  اإلميانية  اجلوانب  على 
العاملني باخللق أجمعني،  اهلل رب  الدين وسعة رحمة  بيان عظمة هذا  محاواًل 

وتلبية حاجة اجملتمعات إلى اإلسالم وتشريعاته ونقائه في هذا العصر.

أسئلة البحث: 
يجيب البحث بإذن اهلل على األسئلة التالية: 

كنت جمعت ملحقا خاًصا ببعض الصور، وأثبت عدًدا من الروابط على الشبكة املعلوماتية لبعض   )1(
إليها  الوصول  من  القارئ  يعدم  ولن  لها،  الظاهرة  احلاجة  لعدم  حذفتها  وقد  احلية،  اللقطات 

والبحث عنها في شبكة املعلومات إن أرادها.
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ما الذي يجب علينا القيام به لننال رحمة اهلل؟.. 1
وأوالدها . 2 األم  بني  األرض  نراه من رحمات على وجه  ما  كان  إذا 

وبني الطير وفراخه وبني احليوان وصغاره؛ جزًءا واحًدا من مئة 
جزء من رحمة اهلل تعالى، فكيف ستكون رحمة اهلل تعالى بعباده 

يوم القيامة؟.
هل هذه الرحمات من اهلل تعالى لعباده معدودة محصورة في هذا . 3

العدد، أم أن هذا العدد غير مقصود، وإمنا املراد بيان سعة رحمة 
اهلل تعالى؟

ما األثر اإلمياني لدى العبد إذا تذكر مثل هذا احلديث العظيم؟. 4

أهداف البحث: 
معرفة واجبنا الذي يتحقق به نيل رحمة اهلل تعالى. . 1
القلب . 2 يترتب على ذلك من طمأنينة  اهلل، وما  بيان عظيم رحمة 

وأنس النفس. 
األم . 3 بني  اخللق؛  بني  التي  الرحمات  وأن  واسعة،  اهلل  رحمة  أن 

واحد  جزء  وصغارها هي  واحليوانات  وفراخها  والطير  وأبنائها 
من مئة جزء من الرحمة التي خلقها رب العاملني.

بيان عظمة خلق الرحمة في اإلسالم، وارتباطه باإلميان باهلل رب . 4
العاملني.

خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة وفهارس.

املقدمة؛ وفيها بيان أهمية املوضوع وأهداف البحث وحدوده.
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املبحث األول: تخريج احلديث وذكر بعض ألفاظه ورواياته، وفوائده.
املبحث الثاني: بيان سعة رحمة اهلل مع ذكر بعض النصوص الواردة 

في معنى احلديث.
املبحث الثالث: األثر اإلمياني حلديث »املئة رحمة« في قلوب العباد 

وعلى أعمالهم.
اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات

وأخيًرا فإنني أستحضر في مقدمة هذا البحث بعض األسئلة املهمة، 
التي يجب أن يطرحها كل ناظر فيه على نفسه وعلى من حوله: 

حياة 	  واقع  في  العاملني  على  به  اهلل  أنعم  الذي  الرحمة  خلق  أين 
املسلمني اليوم؟ وخاصة حني يرى املسلم إخوانه في شرق األرض 
وغربها تكويهم ويالت احلروب وتطحنهم آالم الفنت واجلوع، بينما 
أخوهم املسلم ال يكترث حلالهم وال يبادر للتخفيف عنهم وال يتألم 

قلبه رحمة بهم؟.
أن 	  املسلم  على  يجب  الذي  الرحمة  ننسى خلق  ال  أن  علينا  يجب 

يتخلق به حتى يرحمه اهلل؛ فالراحمون يرحمهم الرحمن جل وعال.
ملاذا االختالف بني ما يعرفه املسلم من خلق الرحمة في اإلسالم، 	 

ينتسبون  من  أو  املسلمني  بعض  تعامل  من  اليوم  يشاهد  ما  وبني 
ت  لإلسالم، ويرفعون شعار اإلسالم، وتكون لهم تصرفات أناٍس قدَّ
قلوبهم من صخر، وصبت من فوالذ؛ ال يكترثون لدم وال يرعوون 
عن استهانة بأنفس، وال يلقون باال حلق إنسان، فال يوجد أي أثر 

للرحمة في قلوبهم؟
وحني أذكر هذا عن املسلمني فال يعني ذلك أن حال العالم غير املسلم 	 
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حال رحمة وحال أمان للعالم، كال فإن تلك القسوة في القلوب سببها 
الرئيس ما صنعه العالم املادي في واقع العالم اليوم من إغراقه في 
املاديات، وكذلك فإن من صنع أدوات الدمار وجعل العالم اليوم عاملًا 
وحشيًَّا، هو الغرب والشرق الكافر، وال نعفي أنفسنا من اخللل ولكننا 
ال ننبهر مبا لدى الغرب الذي ال يعرف أمام مصاحله أي معنى للرحمة، 
وال يعرف أمام حتطيم خصومه أي شعور رحمة، فدمار العالم اليوم 
يحتكرها  التي  الفتاكة  األسلحة  صناعات  على  مرتكزا  كان  وقدميا 
غير املسلمني، فأين هؤالء من خلق الرحمة الذي يطالبوننا به؟ وما 
وضع املسلمني اليوم في الشام والعراق وبورما إال شاهد على وحشية 

أصحاب املصالح الكبرى في العالم، من الغربيني والشرقيني.
إمنا نحن املسلمون نريد نشر خلق الرحمة ليكون خلًقا عاملًيا؛ ال ألن 
الشرق والغرب سألونا عنه، واتهمونا بضده، وإمنا ألن اهلل تعالى أمرنا 

به، وألن نبينا S وجهنا إليه.
أسأل اهلل تعالى التوفيق والسداد.

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
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املبحث األول
ْحَمَة ِمَئَة ُجْزٍء«، وفيه: ُه الرَّ حديث »َجَعَل اللَّ

تخريجه وذكر بعض ألفاظه ورواياته، وفوائده

املطلب األول
تخريج احلديث وذكر بعض ألفاظه ورواياته

الفارسي  وسلمان  هريرة  أبو  منهم  الصحابة  من  عدد  عن  ورد  احلديث 
، فأما حديث أبي هريرة  وأبوسعيد اخلدري وجندب بن عبداهلل البجلي 
احلديثني  وأما  مسلم،  صحيح  ففي  سلمان  حديث  وأما  الصحيحني،  ففي 
اآلخرين ففي املسند وبعض السنن، وسأقصر عملي في تخريج احلديث على 

.S ما في الصحيحني ألن املقصود ثبوت اخلبر وهو ثابت عن نبي الهدى

تخريج احلديث: 
 : : حديث أبي هريرة  أوالاً

، َقاَل: َسِمْعُت  أخرج اإلمام البخاري في صحيحه)1( أَنَّ أَبَا ُهَريَْرةَ 
ْحَمَة ِمئََة ُجْزٍء، َفَأْمَسَك ِعنَْدهُ ِتْسَعًة  َرُسوَل اللَِّه S يَُقوُل: »َجَعَل اللَُّه الرَّ
َوِتْسِعنَي ُجْزًءا، َوأَنَْزَل ِفي األَْرِض ُجْزًءا َواِحًدا، َفِمْن َذِلَك اجُلْزِء يَتََراَحُم 

اخَللُْق، َحتَّى تَْرَفَع الَفَرُس َحاِفَرَها َعْن َولَِدَها، َخْشَيَة أَْن تُِصيَبُه«.
وفي   .6000 رقم   ،1163 ص  جزء،  مئة  الرحمة  اهلل  جعل  باب  األدب،  كتاب  البخاري،  صحيح   )1(

صحيح مسلم، كتاب التَّْوبَِة، ص 1101، رقم 17 - 2752 بلفظ مقارب.
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وفي رواية أخرى عنده)1( عن أبي هريرة  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه 
ْحَمَة يَْوَم َخلََقَها ِمئََة َرْحَمٍة، َفَأْمَسَك ِعنَْدهُ ِتْسًعا  S يَُقوُل: »ِإنَّ اللََّه َخلََق الرَّ
َوِتْسِعنَي َرْحَمًة، َوأَْرَسَل ِفي َخلِْقِه ُكلِِّهْم َرْحَمًة َواِحَدًة، َفلَْو يَْعلَُم الَكاِفُر ِبُكلِّ 
ْحَمِة لَْم يَيْئَْس ِمَن اجَلنَِّة، َولَْو يَْعلَُم املُْؤِمُن ِبُكلِّ الَِّذي  الَِّذي ِعنَْد اللَِّه ِمَن الرَّ

ِعنَْد اللَِّه ِمَن الَعَذاِب لَْم يَْأَمْن ِمَن النَّاِر«.
، أَنَّ َرُسوَل اهلِل S، َقاَل:  وفي رواية عند مسلم)2( عن أَِبي ُهَريَْرةَ 
»َخلََق اهللُ ِمئََة َرْحَمٍة، َفَوَضَع َواِحَدًة بَيَْن َخلِْقِه َوَخَبَأ ِعنَْدهُ ِمئًَة ِإالَّ َواِحَدًة«
ِمئََة  ِللَِّه  »ِإنَّ  َقاَل:   S النَِّبيِّ  َعِن   ، ُهَريَْرةَ  أَِبي  َعْن  أيضا  وعنده)3( 
، َفِبَها  نِْس َوالَْبَهاِئِم َوالَْهَوامِّ َرْحَمٍة أَنَْزَل ِمنَْها َرْحَمًة َواِحَدًة بَيَْن الِْجنِّ َواإْلِ
اهلُل  َر  َوأَخَّ َولَِدَها،  َوِبَها تَْعِطُف الَْوْحُش َعلَى  َوِبَها يَتََراَحُموَن،  يَتََعاَطُفوَن، 

ِتْسًعا َوِتْسِعنَي َرْحَمًة، يَْرَحُم ِبَها ِعبَاَدهُ يَْوَم الِْقَياَمِة«
 : ا: حديث سلمان  ثانياً

 :S أخرج اإلمام مسلم)4(َعْن َسلَْماَن الَْفاِرِسّي  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل
»ِإنَّ ِللَِّه ِمئََة َرْحَمٍة، َفِمنَْها َرْحَمٌة ِبَها يَتََراَحُم الَْخلُْق بَيْنَُهْم َوِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن 

ِلَيْوِم الِْقَياَمِة«.
»ِإنَّ   :S اهلل  َرُســوُل  َقــاَل  َقــاَل:  َسلَْماَن   َعْن  روايــة ملسلم)5(:  وفي 
َماَواِت َواأْلَْرَض ِمئََة َرْحَمٍة ُكلُّ َرْحَمٍة ِطَباَق َما بَيَْن  اهللَ َخلََق يَْوَم َخلََق السَّ
َماِء َواأْلَْرِض، َفَجَعَل ِمنَْها ِفي اأْلَْرِض َرْحَمًة، َفِبَها تَْعِطُف الَْواِلَدةُ َعلَى  السَّ
يُْر بَْعُضَها َعلَى بَْعٍض، َفِإَذا َكاَن يَْوُم الِْقَياَمِة أَْكَملََها  َولَِدَها، َوالَْوْحُش َوالطَّ

ْحَمِة«. ِبَهِذِه الرَّ
صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع اخلوف، ص 1241، رقم 6469.  )1(

صحيح مسلم، كتاب التَّْوبَِة، ص 1101، رقم 18 - 2752.  )2(

صحيح مسلم، كتاب التَّْوبَِة، ص 1101، رقم 19 - 2752.  )3(

صحيح مسلم، كتاب التَّْوبَِة، ص 1101، رقم 20 - 2753.  )4(

صحيح مسلم، كتاب التَّْوبَِة، ص 1101، رقم 21 - 2753.  )5(
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املطلب الثاني
من فوائد احلديث وفقهه

ال أجد أن صفحات هذا البحث كافية للتأمل والنظر وإعمال الفكر 
واالستنباط فيما في هذا احلديث من الفوائد والعبر، ولكن حسبي أن 

أذكر بعض ما يتطلبه املقام، ويستدعيه النظر؛ فأقول وباهلل التوفيق: 

: نظرة سريعة في ألفاظ احلديث:  أوالاً
S وكذلك فإن  كما يظهر من تخريج احلديث ثبوته عن نبي الهدى 
ألفاظ احلديث في الروايات الواردة في الصحيحني تتكامل في إيضاح 
العدد  على  اتفاق  احلديثني  ففي  تعالى،  اهلل  رحمة  سعة  وبيان  الصورة 
واتفاق على ما أنزل اهلل بني اخللق من الرحمات، وما ادخر سبحانه عنده.
وبني احلديثني اتفاق في املراد بالرحمة التي أنزلها اهلل سبحانه بني 

خلقه من اجلن واإلنس والبهائم والهوام والطير.

ا: هل العدد مقصود لذاته؟  ثانياً
بواحدة  رحمة،  مئة  فهي  تختلف  ولم  العدد،  على  الروايات  اتفقت 
يتراحم اخللق، وتسعة وتسعون رحمة مدخرة عند اهلل تعالى، فهل العدد 

تعداد للرحمات، أم ذكر العدد يقصد به التكثير فقط؟
تناول بعض أهل العلم هذا املوضوع باإلشارة إليه، واختلفت أقوالهم 

في ذلك
فبينما ذكر النبي S الرحمات التي تقابل اجلزء من املئة رحمة، لم يرد 
ذكر للرحمات املدخرة عند اهلل ليوم القيامة، ومع ذلك، ومع أن األرجح أنه 
ال ميكن حصر وتعداد رحمات اهلل تعالى، فحيث يعدد البعض رحمات اهلل 
خللقه في الدنيا، يذكر آخرون أن الرحمات املدخرة ستكون في اآلخرة، 
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وكالم  تعالى  اهلل  كالم  من  تستنبط  التي  الرحمات  بعضهم  يذكر  وبينما 
ذلك،  ونحو  الغيث  ونــزول  الكتب  وإنــزال  الرسل  إرســال  S، من  رسوله 
تعالى من عدم  اهلل  ما مينعه  الرحمات  فهناك من يجعل من ضمن هذه 
طغيان البحار وعدم سقوط النجوم وعدم إحراق الشمس، وغير ذلك مما 
ال ميكن حصره وال تعداده، والذي وقفت عليه من كالم الشراح وأهل العلم 

في هذا قليل ولكنه يشير إلى نحو ما ذكرته.
أن  �)1(: مقتضى هذا احلديث  القرطبي  العباس  أبو  يقول اإلمام 
اهلل تعالى علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مئة نوع)2(، فأرسل 
منها فيهم في هذه الدار نوًعا واحًدا؛ فبه انتظمت مصاحلهم، وحصلت 
ل لعباده  مرافقهم، كما نبه عليها في احلديث، فإذا كان يوم القيامة كمَّ

املؤمنني ما بقي في علمه، فبلغت مئة وكلها للمؤمنني.ا.هـ
فاإلمام القرطبي هنا يومئ إلى القول بأن العدد مراد لذاته، وقد حكى 

احلافظ ابن حجر عنه ما يؤكد ذلك.
قال احلافظ)3(: وأما مناسبة هذا العدد اخلاص، فحكى القرطبي عن 
بعض الشراح أن هذا العدد اخلاص أطلق إلرادة التكثير واملبالغة فيه، 
وتعقبه -أي تعقب القرطبي من حكى عنه ذلك- بأنه لم جتر عادة العرب 

بذلك في املئة وإمنا جرى في السبعني، كذا قال.
وقال الكرماني)4(: “فحصره على مئة على سبيل التمثيل تسهيال للفهم 

وتقليال)5( ملا عندنا، وتكثيرا ملا عنده سبحانه”.
املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 82/7.  )1(

تعقب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني قول القرطبي، فقال: »تفسير الرحمة بالنعمة فيه   )2(
نظر ألن الرحمة التي في اخلالئق غير النعمة، هي رحمة يجدها اإلنسان في قلبه«. شرح كتاب 

الرقاق من صحيح البخاري ص72.
فتح الباري 433/10.  )3(

الكواكب الدراري 165/21.  )4(
ورد في الكواكب الدراري »تعلياًل« ولعله تصحيف، وفي فتح الباري »تقلياًل« وهو أقرب للصواب.  )5(
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وذكر الشيخ محمد العثيمني أن العدد غير مراد فقال)1(: “فاحلاصل 
إال  ما يحصيها  بها اخلالئق،  تتراحم  األرض  التي في  الرحمة  أن هذه 

اهلل، يوم القيامة تتضاعف إلى مئة ضعف”.ا.هـ

“لكن  فقال:  العدد،  هذا  لذكر  توجيها  يجد  أن  احلافظ)2(  أراد  ثم 
تبقى مناسبة خصوص هذا العدد، فيحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد 
اخلاص لكونه مثل عدد درج اجلنة، واجلنة هي محل الرحمة، فكأن كل 
 ، رحمة بإزاء درجة، وقد ثبت أنه ال يدخل أحد اجلنة إال برحمة اهلل 
فمن نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل اجلنة منزلة، وأعالهم منزلة 

من حصلت له جميع األنواع من الرحمة”.
واخلالصة: أن العدد غير مقصود، ولو تتبعنا ما نعرفه من رحمته جل 
أمره من رحمته سبحانه؟،  ما استطعناه، فكيف مبا يخفى علينا  وعال 

وكيف مبا ادخره جل وعال يوم القيامة لعباده املؤمنني؟

ا: أمثلة الرحمة، التي أنزلها الله تعالى والواردة في احلديثني: ثالثاً
عند تتبع ألفاظ احلديثني جند بأن نبي الهدى S ضرب أمثلة من 
الرحمات التي تسعد العاقل وتنبه الغافل، ومع ذلك فكل هذه الرحمات 
التي نراها في الدنيا وبني اخللق ما هي إال جزء واحد فقط من مئة جزء 
من رحمة اهلل تعالى، فإذا كان هذا حال الرحمة التي تقدر بــ 1%، فكيف 
الراحمني سبحانه في اآلخرة، وهي  أرحم  ستكون عظمة وسعة رحمة 

تساوي 99%، فما أعظم رحمة الرحمن الرحيم سبحانه.
وهذه أمثلة للرحمة التي أنزلها اهلل تعالى بني اخلالئق، أوردها بنص 

ما ورد في كالم النبي S دون شرح أو تعليق، وذلك لوضوحها: 
أن ما أنزله اهلل تعالى من الرحمة بني اخلالئق، جزء واحد من مئة 	 

شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري ص72.  )1(
فتح الباري 433/10  )2(
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جزء من رحمة اهلل، وقد ادخر لعباده ما هو أعظم؛ قال: " أَنَْزَل ِفي 
اأْلَْرِض ُجْزًءا َواِحًدا، َفِمْن َذِلَك الُْجْزِء تَتََراَحُم الَْخاَلِئُق".

وجن 	  إنس  من  أحيائه  بكل  العالم  في  الرحمات  من  يوجد  ما  أن 
الرحمة: ”  الواحد من  ذلك اجلزء  وحيوانات وطيور وهوام؛ من 
نِْس َوالَْبَهاِئِم َوالَْهَوامِّ”. أَْرَسَل سبحانه ِفي َخلِْقِه ُكلِِّهْم؛ من الِْجنِّ َواإْلِ

أن رفع الدابة حافرها رحمة بولدها وخشية أن تؤذيه هو من هذا 	 
ابَُّة َحاِفَرَها َعْن َولَِدَها، َخْشَيَة  اجلزء الواحد من املئة: “تَْرَفَع الدَّ

أَْن تُِصيَبُه”.
أن من الرحمة التعاطف بني اخللق، وهو من ذلك اجلزء الواحد: 	 

“َفِبَها يَتََعاَطُفوَن”.
وفي هذا اجلزء التراحم بينهم: َوِبَها يَتََراَحُموَن. 	 
وفي هذا اجلزء: تَْعِطُف الَْوْحُش َعلَى َولَِدَها.	 
ومن هذا اجلزء: تَْعِطُف الَْواِلَدةُ َعلَى َولَِدَها. 	 
ومن هذا اجلزء: تعطف الَْوْحُش بعضها على بعض.	 
يُْر بَْعُضَها َعلَى بَْعٍض.	  ومن هذا اجلزء: تعطف الطَّ

فهذه األلفاظ النبوية التي وردت في توصيف هذا اجلزء من الرحمة 
في احلياة الدنيا.

ا: احلديث بشارة ورحمة، ولكنه نذارة وحتذير. رابعاً
فالنبي S يطمئن القلوب الصادقة بسعة رحمة اهلل، وكذلك يحذر 
القلوب املعرضة من عقوبة اهلل تعالى؛ ففي رواية اإلمام البخاري يقول 
ْحَمِة لَْم يَيْئَْس ِمَن اجلَنَِّة،  S: »َفلَْو يَْعلَُم الَكاِفُر ِبُكلِّ الَِّذي ِعنَْد اللَِّه ِمَن الرَّ

َولَْو يَْعلَُم املُْؤِمُن ِبُكلِّ الَِّذي ِعنَْد اللَِّه ِمَن الَعَذاِب لَْم يَْأَمْن ِمَن النَّاِر«.
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ا: رحمات اهلل مدخرة لليوم األشد، الذي مير باخللق، يوم  خامساً
القيامة.

إن رحمة اهلل بخلقه ترافقهم في كل حلظات حياتهم، وحتوطهم في 
مواقف كثيرة في دنياهم، ومع ذلك فإن الرحمات العظيمة من اهلل خللقه 
مدخرة لهم يوم القيامة، وهذا ما أشار له النبي S في احلديث، حيث 

قال S عن التسعة والتسعني رحمة: 
في حديث أبي هريرة  عند البخاري: »َفلَْو يَْعلَُم الَكاِفُر ِبُكلِّ الَِّذي 	 

ْحَمِة لَْم يَيْئَْس ِمَن اجَلنَِّة«. ِعنَْد اللَِّه ِمَن الرَّ
وعند مسلم: »َوَخَبَأ ِعنَْدهُ ِمائًَة ِإالَّ َواِحَدًة«.	 
َر اهللُ ِتْسًعا َوِتْسِعنَي َرْحَمًة، يَْرَحُم ِبَها ِعَباَدهُ يَْوَم 	  وعند مسلم: »َوأَخَّ

الِْقَياَمِة«.
: "َوِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن ِلَيْوِم الِْقَياَمِة«، 	  كذلك جاء في حديث سلمان 
ْحَمِة«.	  وعنده أيًضا: »َفِإَذا َكاَن يَْوُم الِْقَياَمِة أَْكَملََها ِبَهِذِه الرَّ

فهذه النصوص واضحة في أنها مدخرة ليوم القيامة.
يقول اإلمام القرطبي)1(: “وهذه الرحمة التي جعلها اهلل في القلوب 
في هذه الدار، وحتصل عنها هذه املصلحة العظيمة هي رحمة واحدة من 
مئة رحمة ادَّخرها اهلل تعالى ليوم القيامة؛ فيرحم بها عباده املؤمنني وقت 

هم منها، ويدخلهم في جنته، وكرامته”. أهوالها، وشدائدها حتى يخصَّ
ورحمة اهلل تعالى بخلقه في الدنيا ظاهرة ال حتتاج لدليل، ونصوص 
القرآن والسنة واضحة في ذكر ذلك؛ وسأعرض لذكر بعضها في املبحث 
التالي، ولكن املراد أن رحمة اهلل تعالى تظهر في موقف الشدة واحلساب 

املفهم 109/6.  )1(
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بالشكل الذي يراه اخللق ويتشوفون إليه، وقد صار األمر عندهم عني 
اليقني.

ا: رحمة اهلل ال تنافي غضبه ونقمته.  سادساً
في كتاب اهلل تعالى وفي السنة املشرفة آيات وأحاديث عديدة، تؤكد 
على سعة رحمة أرحم الراحمني، لكن الذي يجب أن يكون حاضًرا؛ ما 
أكده رسول اهلل S في احلديث الذي رواه أبو هريرة عند البخاري)1(، 
حيث ذكر S املئة رحمة؛ ثم ختم احلديث بقوله S: “َفلَْو يَْعلَُم الَكاِفُر 
ْحَمِة لَْم يَيْئَْس ِمَن اجلَنَِّة، َولَْو يَْعلَُم املُْؤِمُن ِبُكلِّ  ِبُكلِّ الَِّذي ِعنَْد اللَِّه ِمَن الرَّ

الَِّذي ِعنَْد اللَِّه ِمَن الَعَذاِب لَْم يَْأَمْن ِمَن النَّاِر«.
فاملراد أن نأنس برحمة اهلل، ولكن ال نغفل عن طاعته وننسى عقابه، 
ورحمته سبحانه ال تنافي غضبه ونقمته، فمن قصر في جنب اهلل وأصر 
ال  وهذا  باملرصاد،  له  اهلل  فعذاب  وتغافل  وغفل  وكابر  واستكبر  وعاند 
ينافي رحمته جل وعال، بل هو مقتضى ذلك؛ فإن من أعرض بعد البيان، 

وأنكر فضل اهلل ورحمته يستحق العقوبة والعذاب.

سبق تخريجه  )1(
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املبحث الثاني
بيان سعة رحمة اهلل مع ذكر بعض النصوص

الواردة في معنى احلديث

حديث جعل اهلل الرحمة مئة جزء، حديث عظيم، وأظهر الدالالت فيه، 
وأوضحها بيان رحمة اهلل تعالى، وأن لهذه الرحمة من اآلثار واملشاهد، ولها 
من الدالالت واألحكام ما متتلئ به أرجاء احلياة كلها، وليس ذلك بخاف 
على من له أدنى نظر في أحداث احلياة، وال من له اطالع على تشريعات 
اإلسالم وأحكامه، ولهذا حني نقرأ حديث رسول اهلل S ونرى آثار رحمة 
اهلل تعالى بخلقه، وأن اهلل خلق مئة رحمة ندرك ما جاء في آيات القرآن 
سعة  للمسلم  تبني  التي  النصوص،  من   S الكرمي  النبي  وأخبار  العظيم 
حديثنا  في  جاء  ما  ضوء  في  ولنتدبر  بخلقه،  سبحانه  ولطفه  اهلل  رحمة 

بعًضا من ذلك.
اهلل،  الشرعية يرى ما فيها من سعة رحمة  التكاليف  الناظر في  إن 
فلو تأملنا كيف أن أرحم الراحمني سبحانه في جانب التكاليف الشرعية 
عند طلب الفعل يقرن ذلك باالستطاعة، فال يكلف املرء ما ال يستطيعه، 

فهل ذلك إال رحمة من اهلل؟
اإلنسان  حاجة  مع  تتوافق  وهي  الشرعية،  التكاليف  نتأمل  وحينما 
وإمكانياته ومراعاة ظروفه وحاالته وحاجاته؛ فنجد أحكام السفر وما 
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يتعلق به من القصر واجلمع والتيمم والفطر، وجند أحكام املرضى وما 
يتعلق بها من رحمات اهلل بهم وتكيف األحكام الشرعية مع حاالتهم، وجند 
األحكام املتعلقة بالنساء وضعفهن والرحمة بهن والرخص الشرعية في 
التكاليف مع احلائض والنفساء، ومع احلامل واملرضع، وجند غير ذلك 

كثيًرا مما ال ميكننا حصره.
وعند النظر كذلك في العالقات االجتماعية وما فيها من رحمة اهلل 
التي يعم بها الضعفاء واألمهات واآلباء واألطفال والصبيان، والبنات على 
تعالى  اهلل  تعالى بهؤالء، وجند رحمة  اهلل  وجه اخلصوص، فنجد رحمة 
تتمثل في األجور العظيمة من اهلل ملن يرحم هؤالء ويعطف عليهم؛ وذلك 

من رحمة اهلل تعالى بهم.
فهذا إجمال لبعض رحمات اهلل تعالى بخلقه، واآليات في كتاب اهلل 
تعالى كثيرة في هذا املعنى، ومتوافرة في بيان تلك األحكام الرحيمة من 

اهلل الرحيم سبحانه وتعالى.

يقول سبحانه: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
ۅ  ۋ  ۋ   ( سبحانه:  وقال   .]2 ]فاطر:  وئ(  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى 

ۅ ۉ ۉ( ]غافر: 7[ وغير ذلك من اآليات في هذا الباب.
وفي السنة النبوية من األحاديث ما يؤكد على املعاني التي وردت في 
حديثنا، فمن ذلك حديث الفاروق عمر بن اخلطاب  في الصحيحني 
بِْي تَْحلُُب ثَْديََها تَْسِقي،  أنه َقِدَم َعلَى النَِّبيِّ S َسبٌْي، َفِإَذا اْمَرأَةٌ ِمَن السَّ
بِْي أََخَذتُْه، َفَألَْصَقتُْه ِبَبْطِنَها َوأَْرَضَعتُْه، َفَقاَل لَنَا  ِإَذا َوَجَدْت َصِبّيًا ِفي السَّ
النَِّبيُّ S: أَتَُرْوَن َهِذِه َطاِرَحًة َولََدَها ِفي النَّاِر؟ ُقلْنَا: الَ، َوِهَي تَْقِدُر َعلَى 

أَْن الَ تَْطَرَحُه، َفَقاَل: لَلَُّه أَْرَحُم ِبِعبَاِدِه ِمْن َهِذِه ِبَولَِدَها. متفق عليه)1(.
صحيح البخاري، كتاب األدب، بَاُب َرْحَمِة الَولَِد َوتَْقِبيِلِه َوُمَعانََقِتِه، ص 1192، رقم 5999. وصحيح   )1(
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ذكرها  التي  اخلالئق،  بني  الرحمة  أمثلة  من  مثااًل  يعطي  فاحلديث 
النبي S في حديثنا، فرحمة هذه األم بولدها مع توافر أسباب الشوق 
له والرحمة به والعطف عليه وشدتها حني فقده، ال ميكن أن يكون منها 
فعل ما ذكره النبي S، وسأل عنه أصحابه، وهو إلقاء ولدها في النار، ثم 
يبني S رحمة اهلل تعالى بعباده، وأنه سبحانه أرحم بهم من األم بولدها، 
وأكثر شفقة على عباده من هذه إال أن تلقي ولدها في النار وهي تقدر 

على أن ال تطرحه فيها.
ويبني S رحمة اهلل ولطفه بعباده، وأن رحمة اهلل تغلب غضبه على 
عباده وإن هم عصوه إذا تابوا وأنابوا؛ فيقول S في حديث أبي هريرة 
ا َخلََق اهللُ اخَللَْق، َكتََب ِفي ِكتَاِبِه َوُهَو يَْكتُُب َعلَى   في الصحيحني: » لَمَّ
تَْغِلُب َغَضِبي«. متفق  َرْحَمِتي  ِإنَّ  َعلَى الَعْرِش:  َوُهَو مَوْضٌع ِعنَْدهُ  نَْفِسِه، 

عليه)1(.
- وفي رواية عند الشيخني)2( “َسَبَقْت َرْحَمِتي َغَضِبي”. وفي رواية 

عند البخاري)3( “ِإنَّ َرْحَمِتي غلبت َغَضِبي”. 

مسلم، كتاب التوبة، ص 1102، رقم2754-22.
نَْفَسُه{، ص 1410، رقم  اهللُ  ُرُكُم  تََعالَى: }َويَُحذِّ اهللِ  َقْوِل  بَاُب  التوحيد  كتاب  البخاري،  صحيح   )1(

7404. وصحيح مسلم، كتاب التوبة، ص1100، رقم 2751-14.
صحيح البخاري، كتاب التوحيد، بَاُب َقْوِل اهللِ تََعالَى: }بَْل ُهَو ُقْرآٌن َمِجيٌد ِفي لَْوٍح َمْحُفوٍظ{، ص   )2(

1442، رقم 7553، وصحيح مسلم، كتاب التوبة، ص1101، رقم 2751-15.
صحيح البخاري كتاب بَْدِء اخَللِْق. بَاُب َما َجاَء ِفي َقْوِل اهللِ تََعالَى: }َوُهَو الَِّذي يَبَْدأُ اخَللَْق ثُمَّ يُِعيُدهُ   )3(

َوُهَو أَْهَوُن َعلَيِْه{، ص 613، رقم 3194.
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املبحث الثالث
األثر اإلمياني للحديث

في قلوب العباد وعلى أعمالهم

العبد من ربه وحرصه على  قوة اإلميان وضعفه يكون بحسب قرب 
املؤثرات  أقــوى  ومــن   ،S الهدى  نبي  لهدي  واتباعه  خالقه  مرضاة 
وتعالى،  سبحانه  العظيم  اهلل  إلى  باحلاجة  شعورهم  اخللق  قلوب  على 
واستشعارهم ضعفهم وعوزهم أمام قدرة اهلل وتدبيره، وتذكرهم رحمته 
بهم ولطفه وتخفيفه عنهم، فإذا تذكر العبد ذلك اطمأنت نفسه وارتاح 

باله وسمت مشاعره، وأنس بشريعة اهلل رب العاملني.
قرأ  فإذا  اإلميــان،  العبد هو مقتضى  الرحمة من  إن حتقيق أسباب 
املسلم آيات الرحمة في كتاب اهلل تعالى شعر بأن اهلل قريب منه، يحفظه 
ويحوطه ويرحمه وينعم عليه، فيقوى إميانه، وتقوى عالقته باهلل تعالى، 
وإذا تأمل املسلم أحاديث رسول اهلل S وما فيها من رحمات اهلل والتأكيد 

عليها والتذكير بها، علم حكمة اهلل تعالى حني قال في كتابه العظيم: 
) ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ( ]التوبة: 128[.

وإذا تذكر املسلم مواقف احلياة ورحمات اهلل وعونه وحفظه وهدايته، 
وتذكر حاله وحفظ اهلل له، زاد إميانه وقوي يقينه باهلل رب العاملني.
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وإذا استعرض اإلنسان ما شهده من مواقف، وما نقل له من أخبار، وما 
طالعه من صور ومشاهد، تتجلى فيها الرحمة، وإن مطالعة املرء لبعض 
اللقطات، أو رؤية بعض الصور يشعره بنعمة اهلل عليه، وتظهر فيها حكمة 

اهلل تعالى في خلقه، فيقوى إميانه باهلل رب العاملني.

ثم إذا قرأ حديث املئة رحمة، وقد امتألت نفسه بتلك املشاهد والصور 
لتلك املواقف والرحمات بني اخلالئق، فإذا شاهد تلك اللقطات للمخلوقات 
من سباع وغيرها من سائر احليوانات، وللجوارح وما سواها من الطيور، 
وللهوام وما عداها من احلشرات، فعندها سيقول -من قلبه قبل لسانه-: 
اهلل أكبر؛ ما أعظم رحمة اهلل جل وعال، فكل هذه املواقف من الرحمات 
بني اخمللوقات هي جزء واحد من مئة جزء من آثار رحمة اهلل تعالى، وأن 
رحمة اهلل يوم القيامة بعباده تعدل ذلك تسعة وتسعني مرة، فعندها يطمئن 

القلب، وتهدأ النفس، ويقوى اإلميان باهلل رب العاملني.
يقول اهلل تعالى في بيان أثر الرحمات على اإلميان: )ىئ ی ی 
مت  خت  حت  جت  ىبيب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

ىت( ]الروم: 50[.
فإن اآلية تؤكد على أن تأمل رحمات اهلل في الكون تزيد يقني العبد 

بأن اهلل رحيم بخلقه، وأن اهلل قادر على كل شيء سبحانه.

من اآلثار اإلميانية للحديث: 
إضافة ملا ذكر سلًفا؛ فإن تأمل هذا احلديث يوجد في القلب شعورا إميانيا 

قويا، ويجعل العبد مرتبًطا باهلل رب العاملني، فمن تلك اآلثار اإلميانية: 
العلى؛ كالرحمن والرحيم، وما يتضمنه االسمان من معاٍن جليلة . 1

وآثار ظاهرة وفضل من اهلل عظيم.
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الوقوف على اإلعجاز في البيان النبوي عنه S؛ فما ذكره من الرحمة . 2
من  مريد  لكل  اليوم  عليه  الوقوف  ويسهل  يوجد  كأمثلة؛  اخللق  بني 
خالل التقنيات احلديثة، فيرى الناظر عظمة قوله S ويشاهد العبد 
ما قاله S ونحًوا مما قاله؛ فتزداد محبته في قلبه، وتعظم منزلته 

S في نفسه، ويحقق االتباع الصادق له S في أعماله وحياته.
ومن اآلثار اإلميانية؛ أن املعرفة بهذا احلديث وما في معناه حتث . 3

ومن  وفعلها،  عليها  والتعرف  اهلل  رحمة  أسباب  تتبع  على  العبد 
رامها فسيجدها مذكورة واضحة في كتاب اهلل تعالى وفي سنة 

.S رسوله
القوي القادر؛ واجبنا . 4 اهلل  ومن اآلثار أن ندرك إذا عرفنا رحمة 

في رحمة خلقه والعطف عليهم، فنحسن معاملتهم ونلطف بهم 
ونرحمهم؛ فإنه كما قال النبي S: “من ال يَرحم ال يُرحم”)1(.

أن رحمة اهلل تعالى بعباده يوم القيامة أعظم وأكبر من رحمات . 5
الدنيا كلها، وهذا فضل من اهلل عظيم؛ فإذا تذكر العبد ذلك؛ فإنه 
يحوط قلبه أنس باهلل ورجاء ملا عنده من الرحمة، مهما عظمت 

ذنوبه، وقل عمله، وساء فعله.
أن رحمة اهلل سبقت غضبه، وأن رحمة اهلل واسعة وعظيمة، وأن . 6

العبد يرجو رحمة اهلل وغفرانه، ولكن يجب عليه أن يتذكر ما ورد 
يجازي احملسن  اهلل  الغفلة، وأن  التنبيه على عدم  في حديثنا من 
قصد،  وحسن  خيرا  منه  علم  متى  بإساءته؛  واملسيء  بإحسانه 
أبي  خبر  وفي  هريرة   أبي  حديث  ومن  البجلي،  عبداهلل  بن  جرير  حديث  من  عليه  متفق   )1(
؛ فحديث جرير عند البخاري في باب رحمة الناس والبهائم،  هريرة قصة األقرع بن حابس 
رقم/5667. وعند مسلم بلفظ مقارب، باب رحمته S الصبيان، رقم 2319. وحديث أبي هريرة 
 S رحمته  باب  ومسلم،   ،5651 رقم  ومعانقته،  وتقبيله  الولد  رحمة  باب  البخاري  عندهما؛ 

الصبيان، رقم 2318.
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ويجازيه بعدله إذا كان من العبد إعراض وسوء قصد، ولكن يبقى 
أن رحمة اهلل تسبق غضبه؛ وكما في نداء اهلل لعباده أن ال يقنطوا 

من رحمة اهلل، وأن ال ييأسوا منها؛ كما في قوله جل وعال: ) ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ال  أن  عليهم  فكذلك  ]الزمر:53[،  ۆ(  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ 

يغفلوا عن نقمة اهلل وغضبه وعقابه، فإن اهلل ميلي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته، وإن اهلل تعالى ميهل العبد، ويؤخره عسى أن يتوب 

ويرجع، ولكن اهلل ال يهمله وينساه، بل يجازيه ويحاسبه سبحانه.
أن تأمل حديثنا وما ورد في بعض رواياته من قوله S: َفلَْو يَْعلَُم . 7

َولَْو  ِمَن اجلَنَِّة،  يَيْئَْس  لَْم  ْحَمِة  الرَّ ِمَن  اللَِّه  ِعنَْد  الَِّذي  ِبُكلِّ  الَكاِفُر 
النَّاِر«.  ِمَن  يَْأَمْن  لَْم  الَعَذاِب  ِمَن  اللَِّه  ِعنَْد  الَِّذي  ِبُكلِّ  املُْؤِمُن  يَْعلَُم 
من  اهلل  يجعل العبد يعيش بني الرجاء واخلوف، الرجاء ملا عند 
يطمئن  فال  العذاب،  من  سبحانه  عنده  مما  واخلــوف  الرحمة، 

وينسى، وال ييأس ويجزع، وإمنا يكون وسًطا بني ذلك.
ْحَمِة لَْم . 8 نتأمل قوله S » َفلَْو يَْعلَُم الَكاِفُر ِبُكلِّ الَِّذي ِعنَْد اللَِّه ِمَن الرَّ

يَيْئَْس ِمَن اجَلنَِّة« فنجد باب رحمة واسع حتى إن الكافر اجلاحد 
املكابر لو علم مبا ادخر اهلل تعالى من الرحمة؛ فإنه يقع في قلبه 
الطمع في أن تتنزل عليه رحمة الرحيم سبحانه، وأعظم من ذلك 

أن يطمع في أن يكون من أهل اجلنة.
تعالى . 9 اهلل  الغفلة ولزوم مداومة تذكر  التحذير من  احلديث فيه 

والعمل وفق شريعته، فإن اخلوف من نقمة اهلل أمر قائم في نفس 
املؤمن الصادق، كما في قوله S: »َولَْو يَْعلَُم املُْؤِمُن ِبُكلِّ الَِّذي ِعنَْد 

اللَِّه ِمَن الَعَذاِب لَْم يَْأَمْن ِمَن النَّاِر«.
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من أبلغ ما تقوى به احملبة هلل تعالى والثقة بوعده تذكر هذا احلديث . 10
العظيم، فإن نسبة واحد في املئة من الرحمة هو ما نشاهده في 

حياة اخللق من اجلن واإلنس، وأما رحمة اهلل فأعظم وأجل.
أن رحمة اهلل تعالى فيما ال يقدر عليه اخللق وال يستطيعونه، فهي . 11

القيامة، حيث ال  ليوم  تعالى  اهلل  ادخرها  ولهذا  رحمات أعظم، 
تنفع الرحمات التي بني اخلالئق، وال يبقى إال رحمة اهلل تعالى، 
َر اهللُ ِتْسًعا َوِتْسِعنَي  : »َوأَخَّ وقد قال S في حديث أبي هريرة 
 : َرْحَمًة، يَْرَحُم ِبَها ِعَباَدهُ يَْوَم الِْقَياَمِة« وكما في حديث سلمان 

« َوِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن ِلَيْوِم الِْقَياَمِة«.
أن الرحمات يوم القيامة ليست تسعة وتسعني، وإمنا تكتمل مئة . 12

: »َفِإَذا َكاَن يَْوُم الِْقَياَمِة أَْكَملََها  رحمة، كما في حديث سلمان 
ْحَمِة«، وهذا زيادة فضل ومنة من اهلل تعالى على عباده. ِبَهِذِه الرَّ

واسعة . 13 القدر  الواحدة عظيمة  الرحمة  أن  S في احلديث  بني 
شاملة؛ فقد بني S في حديث سلمان  أن: »ُكلُّ َرْحَمٍة ِطَباَق َما 
َماِء َواأْلَْرِض«، وهذا لعظمها وواسع فضل اهلل تعالى بها. بَيَْن السَّ
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اخلامتة

ذكرت في هذا البحث حديثني عن نبي الهدى S أحدهما حديث أبي 
، وهما يتناوالن موضوع  هريرة،  واآلخر حديث سلمان الفارسي 
ْحَمَة ِمئََة ُجْزٍء،  قول النبي S -كما في حديث أبي هريرة-: »َجَعَل اللَُّه الرَّ
َواِحًدا...«  ُجْزًءا  األَْرِض  ِفي  َوأَنَْزَل  ُجْزًءا،  َوِتْسِعنَي  ِتْسَعًة  ِعنَْدهُ  َفَأْمَسَك 

احلديث.
وهذا احلديث العظيم عن نبي الهدى S بعث الطمأنينة في قلوب 
أصحاب رسول اهلل S، وفي نفوس أتباعه من بعده، وال زال املسلمون 
يقرؤون هذا احلديث العظيم وغيره، فيرون في ذلك السعادة والراحة، 

ويشعرون بقوة العالقة باهلل تعالى واحملبة الصادقة للرحيم جل وعال.
وقد تضمن البحث دراسة لهذا احلديث، وتخريجه من الصحيحني 
تلك  من   S اهلل  رســول  مــراد  وبينت  التي فصلت  رواياته،  بعض  وذكــر 
الرحمات العظيمة، مع ذكر بعض الفوائد املتضمنة في ألفاظ احلديث 

ورواياته؛ ومنها: 
أن حصر العدد على مئة هو على سبيل التمثيل -كما قال الكرماني 	 

وغيره- وأن هذه الرحمة التي في األرض تتراحم بها اخلالئق، ما 
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يحصيها إال اهلل، يوم القيامة تتضاعف إلى مئة ضعف -كما قال 
ابن عثيمني-.

من 	  جند  والتي   ،S النبي  ذكرها  التي  الرحمة  من  األمثلة  ذكر 
الصور واللقطات اليوم عبر شبكة املعلومات ما ينقل صورة بعضها.

اإلشارة إلى أن في احلديث إنذاًرا وحتذيًرا من التقصير في جنب 	 
اهلل، وأن ال يغفل املسلم عن ذلك، وأن اهلل تعالى ادخر لعباده يوم 

القيامة تسًعا وتسعني رحمة.
في 	  ورد  ما  ضــوء  في  اهلل  رحمة  سعة  ذكــر  الثاني:  املبحث  وفــي 

الكتاب  من  األخــرى  الكثيرة  النصوص  عليه  دلت  وما  احلديث، 
للحديث  اإلميانية  لآلثار  استنباط  الثالث:  املبحث  وفي  والسنة. 

في قلوب العباد وعلى أعمالهم.
وأما أهم النتائج التي توصلت إليها، فهي: 

أن حصر العدد على مئة هو على سبيل التمثيل، وليس مقصوًدا . 1
لذاته.

بني اخلالئق . 2 التراحم  من   S اهلل  ذكرها رسول  التي  األمثلة  أن 
موجودة مشاهدة موثقة في واقع الناس اليوم.

والتواكل . 3 والبعد عن شريعته،  الغفلة  تعني  ال  اهلل  رحمة  أن سعة 
على سعة رحمته، وإمنا أن يعيش املرء بني الرجاء واخلوف، ويغلب 
هلل جانب الرجاء وعند الغفلة يغلب جانب  في واقعه عند العمل 

اخلوف حتى يستقيم على أمر اهلل.
أن اهلل تعالى ادخر لعباده يوم القيامة تسًعا وتسعني رحمة. وفي . 4

بعض الروايات يكمل املائة بالرحمة التي بني اخلالئق.
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أن اآلثار اإلميانية لهذا احلديث ظاهرة في واقع الناس، وغامرة . 5
للقلوب من جوانب متعددة يقوى بها اإلميان ويزداد بها اليقني.

ومن التوصيات: 
أن نشيع في العالم خلق الرحمة وننشر مثل هذا احلديث وما في . 1

معناه، ليطمئن الناس ويثقوا برحمة اهلل، ويعملوا بدين اهلل ولدين 
اهلل، ويعرفوا أن رحمة اهلل قريب ورحمته واسعة ومغفرته شاملة.

واألخالق . 2 والصفح  والعفو  الرحمة  دين  ديننا  أن  العالم  نعلم  أن 
اإلسالمية واإلنسانية العظيمة الراقية.

أن ننبه على أن ما يقع من أخطاء وجتاوزات من بعض من ينتسبون . 3
لإلسالم، فنزيل مفاهيم مغلوطة واجتهادات جاهلة وصور تشويه 
متعمدة؛ جاءت رد فعل ألحداث ومواقف، فنبني للعالم حكم اهلل 
العلماء  من  املبني  والقول  الصحيح  الفهم  خالل  من  فيها  تعالى 
الراسخني في العلم، ونظهر براءة دين اهلل تعالى مما يشاع حول 

أحكام اليوم.
ا منيًعا في وجه من يصطاد في املاء العكر، فيستغل . 4 أن نقف سّدً

التجاوزات ليعمم على كل أتباع اإلسالم، فنبني للناس احلق، ونؤكد 
على أن يستقوا معلوماتهم عن شريعة اهلل من العلماء الراسخني، 
وال يكونوا سماعني لكل ناعق وكاتب، عبر وسائل أكثرها ال يوثق 

بها من برامج التواصل االجتماعي والقنوات وغيرها.
األمة حتتاج ملثل هذا املؤمتر الذي يبعث فيها الطمأنينة وينير لها . 5

الطريق، ويبعد عنها اليأس في واقع مادي املقاييس ودموي التفكير 
ومصلحي العالقات.



117

أوصي بأن يتولى القسم بعد جناحه في هذا املؤمتر بإقامة مؤمتر . 6
آخر يتناول خلًقا واحًدا من األخالق اإلسالمية العظيمة؛ كاحللم 

والعفو والتكافل االجتماعي ونحو ذلك.
إنــشــاء وحــدة األخـــالق اإلســالمــيــة بالقسم أو . 7 بــأن يتم  أوصــي 

اجلامعة، يعنى باألبحاث والدراسات وامللتقيات واملؤمترات، التي 
تتناول هذا اجملال الواسع من خصائص اإلسالم العظيم.

وأخيًرا ففي ضوء هذه املعاني العظيمة في احلديث، وفي ظل الواقع 
الذي نعيشه ميكن القول: إن املتأمل في واقع اجلبروت البشري والطغيان 
تلك  ويستحضر  احلديث،  هذا  يتأمل  اآلدمية، حني  والقسوة  اإلنساني 
ببعضها؛  اخلالئق  رحمة  عن   S النبي  ذكرها  التي  واألمثلة،  الصور 
يصاب؛ الغثيان لوقاحة حال البشر، وقبح تصرفات بعضهم، فتلك الصور 
باخللق،  وتهاونهم  قلوبهم،  وقسوة  البشر،  من طغيان  الكثيرة  واملشاهد 
قد  أحداث سياسية وعقائدية،  املرء من مشاهد حتكيها  يراه  ما  وكأن 
لها  الرحمة  تعرف  وقعت من قلوب صخرية وعقول حديدية صماء، ال 

طريًقا للقلب عند فاعليها، فيتوج شعوره ذلك بحمد اهلل وشكره.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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معامل �لرحمة 
يف عقيدة �لإميان باليوم �لآخر

إعداد: 

د. عبدالسالم محسن يوسف

أستاذ التفسير املساعد في جامعة آرتكلو 

ماردين )تركيا( 
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املقدمة

آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
ّعرفهم على  بأن  أنعم على عباده  اهلل  قد  وبعد: فإن  وصحبه أجمعني، 
ذاته وصفاته، وذلك من خالل وحيه ألنبيائه ورسله من عهد آدم وإلى آخرهم 
الكون  اهلل   لقد خلق  أجمعني.  وسالمه عليهم  اهلل  نبينا محمد صلوات 
لم  العلم ضعيف اإلدراك، ولذلك فإنه   مبا فيه اإلنسان، خلقه محدود 
يخلقهم عبثًا ولم يتركهم في غيابات اجلهل والتيه، بل أرشدهم إلى طريق 
اخلير وأخبرهم أن ما يفكرون فيه، وهي األسئلة الكبرى عند اإلنسان: )من 
أنا؟ وملاذا؟ وإلى أين، وكيف؟( هذه األسئلة التي تشغل بال اإلنسان، قد أجاب 
واليستطيع  لعباده،  اهلل  من  رحمة  وأي  رحمة  وهي  وحيه،  في  عنها  -اهلل- 
العقل اجملرد عن تأييد الوحي أن يعطي أي تفسير أو أن يصل إلى أّي نتيجة. 
ومما أخبرنا  عن الغيب املستقبلي؛ رحمًة بنا: اليوم اآلخر. واليوم اآلخر 

عقيدة اإلنسان املؤمن، وهو أصل من أصول عقيدته الكبرى. 
ولذا أردت في هذا البحث أن أقف عند معالم رحمة اهلل بعباده من 

خالل هذا اليوم، كيف تكون هذه الرحمة ومتى؟ 
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم إلى مقدمٍة ومتهيد وثالثة 

فصول وخامتة. 
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ففي املقدمة بينت أهمية املوضوع -كما سبق- واخلطة املوضوعة. 
وفي التمهيد: عرفت بيوم القيامة، وسبيل اإلميان به، ومكانته عند املسلم.
القيامة  يــوم  إثــبــات  فــي  الــقــرآن  منهج  عــن:  األول  الفصل  كــان  ثــم 
واالستدالل عليه، أي: كيف دعا إلى اإلميان به، والذي هو معلٌم مهمٌّ من 

معالم رحمته، من خالل مباحث عدة وهي: 
النشأة األولى دليل على النشأة اآلخرة. . 1
تنزيه اهلل عن العبث في اخللق. . 2
القدرة على خلق السموات واألرض دليل على قدرة إحياء املوتى. . 3
إحياء األرض دليل على إحياء املوتى. . 4
قصص قصها اهلل علينا في القرآن الكرمي ومضمونها: البعث بعد . 5

املوت. 
إقسام اهلل  في القرآن على وقوع البعث. . 6

يوم  احلــســاب  كيفية  عــن  بتمهيٍد  قدمته  فقد  الثاني  وأماالفصل 
وكيفية  العلماء،  أقوال  من خالل  وحقيقته،  امليزان  ماهية  عن  القيامة، 
توزيع احلسنات والسيئات، ثم خصصته للحديث عن جتليات رحمة اهلل 

في هذا اليوم من خالل عدة مباحث وهي: 
مضاعفة احلسنات دون السيئات. . 1
جزاء الصوم. . 2
جزاء الصبر. . 3
الشفاعة. . 4
أهل األعراف. . 5
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رفع الذرية وإحلاقهم بآبائهم. . 6
دخول آخر أهل اجلنة اجلنة. . 7
قول ال إله إال اهلل، ثم ختمت البحث ببعض األعمال األخرى، والتي . 8

تثقل ميزان احلسنات يوم القيامة. 
ثم كان الفصل الثالث: وقد خصصته باحلديث عن أثر هذه العقيدة 
في سلوك األفراد واجلماعات، وختمته بذكر بعض الصور واألحوال في 

ذلك اليوم ألهل النار وألهل اجلنة لتكتمل الصورة أكثر. 
إليه من استنتاج  أبرز ما وصلت  بتدوين  البحث  وأخيًرا فقد ختمت 

واستخالص تبرز أهمية املوضوع وتؤكد على خطورته في احلياة. 
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التمهيد

يوم القيامة: مفهومه، وسبيل اإلميان به، ومكانته عند املسلم: 
مفهومه:

هو اليوم الذي يحيي اهلل فيه جميع اخلالئق، في أرض احملشر، ليتم 
املعاد  وهو  الدنيا)1(.  ما عملوا في احلياة  ذلك محاسبتهم على  بعد  من 
اجلسماني، وإحياء العباد بعد أن يأمر اهلل  امللك إسرافيل بالنفخ في 

الصور. 
سبيل اإلميان به:

ال شك أن مما ّميز به اهلل  اإلنسان أن أكرمه بطاقة العقل التي متيز 
بني األشياء، ضاّرها ونافعها، ولكن هذا العقل بحد ذاته يحتاج -في سبيل 
له الطريق في عملية اإلدراك والتحليل. وهذا  ينور  أداء مهمته- إلى من 
يتعلق مباهية القضية املراد حتليلها ومعرفتها، فإن كانت مادًة محسوسًة، 
وهو  واملشاهدة،  للتجربة  يُخضع  فإنه سوف  احلواس  من  لشيٍء  خاضعة 
ال  احملسوس،  خارج  القضية  كانت  إن  وأما  احلسية.  بالتجربة  يسمى  ما 
والتي  الطبيعة،  وراء  عليه مبا  ما يصطلح  وهو  تخضع ألي من احلواس، 
نسميها الغبيبيات، فإن العقل ال يستقل بنفسه في سبيل معرفته، بل البد 
من  القيامة  يوم  وألن  الصادق.  اخلبر  أو  الوحي  هو  وهذا  آخر،  أمر  من 

انظر: القيامة الكبرى. عمر سليمان األشقر ص 51.   )1(
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الغيبيات املستقبلية التي ال تخضع ملعايير التجربة احلسية، فإنه ال غنى 
لالستماع إلى هذا اخلبر، وهو القرآن الكرمي الذي وصلَنا متواتًرا، ال ريب 
في صدقه. ومن رحمة اهلل  أن أودع في الفطرة البشرية القبول لهذا 
احليوان  بخالف  عامًة،  بالغيب  واإلميــان  به،  لإلميان  واالستعداد  األمر 
الذي يعيش في حدود ماتدركه احلواس فحسب، وهو من تكرمي اهلل جلميع 
صنف  العرب،  معطلة  من  صنفني  عن  الشهرستاني  حتدث  وقد  البشر. 
املفني،  والدهر  احمليي  بالطبع  وقالوا  واإلعــادة،  والبعث  اخلالق  أنكروا 
وهؤالء هم الدهريون، وكان شعارهم: إن هي إال أرحام تدفع وأرض تبلع. 
وصنف منهم أقروا باخلالق وابتداء اخللق واإلبداع، لكنهم أنكروا البعث، 
الصحيح،  الطريق  على  ويضعه  اإلنسان  يريح  السماوي  الوحي  فإن  ولذا 
وعليه... فإن من يعّير على املسلمني ويعيْب عليهم هذا املعتقد فإمنا هم من 
صنف تلك احليوانات التي تعيش في حدود ما تدركه حواسها! ولم يعملوا 
عقولهم وقلوبهم التي وهبهم اهلل  إياها، من أمثال الدهريني -قدمًيا- 
والشيوعيني واملاركسيني وامللحدين عامًة. ويوم القيامة من أخطر وأعظم 
الغيبيات التي أخبرنا بها القرآن الكرمي، ألن عليه مدار وجود اإلنسان كله، 
اليوم  لذلك  واستعداد  متهيد  مستمر  عمل  من  فيها  ما  مع  اليوم  فحياته 

الذي يختلف عن مألوف اإلنسان وتصوراته. 
ومن أجل هذا فإن اخلطاب اإللهي يظل يخبرنا عنه وينذرنا منه بتفنٍن 

عجيٍب في النظم واألسلوب. 
مكانته عند املسلم:

عقيدتنا فيه هو إمياننا بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون في 
أو  اجلنة  ثم  وامليزان...  والنشور  والبعث  البرزخ  بحياة  مروًرا  اليوم،  ذلك 
النار)1(. يقول الطحاوي: ونؤمن بالبعث وجزاء األعمال يوم القيامة. ويقول 

نظر: اإلميان. محمد نعيم ياسني. ص 89   )1(
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شارحه: واإلميان بالبعث مما أجمع عليه أهل امللل الثالث: املسلمون واليهود 
فيه  وليس  آخرهم،  إلى  أولهم  من  الرسل  عليه  اتفقت  ومما  والنصارى، 
اختالف بني فرق األمة، وال ينكر بعث األجساد إال الفالسفة واملالحدة)1(.

وهو ركن من أركان اإلميان، بل من أهم األركان، وقد بلغ اهتمام القرآن 
به أن عطفه على اإلميان باهلل مباشرًة وفي مواطن عدة في القرآن الكرمي، 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   تعالى:  قوله  مثل 
)ڳ   وقوله:   ،]38 ]الن�ساء:  ٿ(   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ(  ]التوبة:18[)2(. وقد ورد 
ذكره في املرتبة اخلامسة في احلديث املشهور املروي عن عمر بن اخلطاب 
 قال: بينما نحن جلوس عند رسول اهلل S ذات يوم، إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه 
منا أحد، حتى جلس إلى النبي S فأسند ركبته إلى ركبتيه، ووضع كفيه على 
فخذيه، وقال: )يا محمدأخبرني عن اإلسالم(، فقال له: )اإلسالم أن تشهد 
أن ال إله إال اهلل وأن محمًدا رسول اهلل، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم 
رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبياًل(، قال: )صدقت(، فعجبنا له 
يسأله ويصدقه، قال: )أخبرني عن اإلميان( قال: )أن تؤمن باهلل ومالئكته 
وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره(، قال: )صدقت( قال: 
تراه  تكن  لم  تراه، فإن  كأنك  اهلل  تعبد  )أن  )فأخبرني عن اإلحسان(، قال: 
فإنه يراك(، قال: )فأخبرني عن الساعة(، قال: )ما املسؤول عنها بأعلم من 
السائل(، قال: )فأخبرني عن أماراتها(، قال: )أن تلد األمة ربتها، وأن ترى 
ص301 الشارح عبدالرحمن بن ناصر البراك إعداد عبدالرحمن السديس، وينظر: درء تعارض   )1(

العقل والنقل 250/5 واجلواب الصحيح 3/ 281. 
انظر: مدى عناية القرآن واهتمامه باليوم اآلخر. د. مصطفى مسلم ود. فتحي محمد الزغبي.   )2(

موقع األلوكة. 
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احلفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان( ثم انطلق فلبث ملًيا، 
ثم قال: )يا عمر، أتدري من السائل؟(، قلت: )اهلل ورسوله أعلم(، قال: )فإنه 

جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم()1(. 
العقيدة  فــي  األصـــول  ثالث  يجعلونه  األقــدمــون  العلماء  كــان  وقــد 
اإلسالمية عندما يقولون: األصول الثالثة، ويقصدون بذلك )اإللهيات 

والنبوات واملعاد()2(. 
وقد تعددت أسماء هذا اليوم، وجمعها الغزالي ثم أوصلها القرطبي إلى 
ثمانني اسًما، كما يقول ابن حجر العسقالني. )3( ويرجع تعدد األسماء هذه 
إلى اختالف ما سيق فيه من األهوال واملواقف واألحداث، فالقيامة مثاًل؛ 
لقيام الناس من قبورهم، والبعث؛ ملا سيقع فيه من بعث الناس من قبورهم، 
واحلساب؛ ملا يقع فيه من حساب... وهكذا. وهذا يعني أن اهلل  -كما 
يقول الغزالي- قد وصف بعض دواهيها، وأكثر من أساميها؛ لنقف بكثرة 
هذه األسماء على كثرة املعاني، فليس التعداد هنا تكراًرا، بل تنبيٌه لبصائر 
ذوي التمييز وألولي األلباب)4(. يقول القرطبي: وكل ما عظم شأنه تعددت 

صفاته وكثرت أسماؤه، وهذا مهيع كالم العرب)5(. 
الناس في وحيه أن  لم يأمر  أنه  بعباده  ولطفه  اهلل  وزيادًة في رحمة 
يؤمنوا بهذا اليوم إمياًنا نظرًيا فحسب بل دعاهم إلى التأمل فيما حولهم 
وفي أنفسهم وإلى محاكمة عقولهم، ليتفكروا كثيًرا ثم يعلموا علًما يقينًيا 

أن هذا اليوم -البد- آٍت ال ريب فيه. وهذا ما سيتضح في ما يلي. 

اإلميان  باب  اإلميــان،  كتاب  مسلم:   ،)5(  18  /1 جبريل  ســؤال  باب  اإلميــان،  كتاب:  البخاري،   )1(
واإلحسان 1/ 8 )36(. 

انظر مثال: تفسير الفخر الرازي فهو يكثر من ذكر هذا املصطلح.   )2(
فتح الباري 11/ 396.   )3(

راجع إحياء علوم الدين 205/5.   )4(
التذكرة ص 214.   )5(
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الفصل األول
كيف دعا القرآن الكرمي إلى اإلميان

باليوم اآلخر، وكيف استدل عليه )منهجه(

متهيد: لقد اهتم القرآن الكرمي اهتماًما كبيًرا بهذا اليوم واإلميان به، 
وألنه أمٌر غيبي مستقبلي، لم يّطلع عليه أحد من خلقه، فإن مسألة اإلميان 
به كانت حتتاج إلى شيء من التفسير والتوضيح فقد أخبرنا ربنا  قصص 
أقوام -على مر التاريخ- لم يؤمنوا بهذا اليوم، متذّرعني بحجج واهيٍة متعددة 
من  سلفهم  بعقيدة  االكتفاء  أو  عقاًل،  استحالته  أو  رؤيته،  عدم  مثل:  من 
اآلباء واألجداد، وهو اإلنكار... لذا خاطب  الناس -في خطابه األخير 
لهم- بأن أولئك الناس قد ضلوا وأضلوا، وأن قضية ذلك اليوم ليست من 
ذلك  متثيله  خالل  من  وذلك  محالة،  ال  كائن  هو  بل  العقلية،  املستحيالت 
اليوم مبا يرونه ويشاهدونه من حولهم وهي تخاطب أفئدتهم السليمة، إن 
رحمٌة عظيمٌة  نرى-  -كما  وهذا  العقل.  لنداء  الفطرة...  لنداء  استسلموا 
من اهلل  خللقه، فكم من األشياء مما حولنا هي دالٌة عليه وتوصلنا إلى 

اإلميان به، وعندئٍذ فال مناص من االستعداد له والتهيؤ الستقباله. 

الدليل األول: تنزيه اهلل عن العبث في اخللق:
لو تأمل اإلنسان -أي إنسان- في ما حوله ورأى بأم عينه ما يحدث في 
احلياة لقاده تفكيره وتأمله هذا إلى اإلميان بيوٍم آخر، وذلك عندما يرى 
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ظاملني ومظلومني، وقاتلني ومقتولني، وسارقني ومسروقني... فهل يُعقل 
القصاص  املتقابالن دون وجود أي شكٍل من أشكال  الطرفان  أن ميوت 

: )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   والعدالة؟ وفي هذا يقول ربنا 
ڭ  ڭ( ]املوؤمنون:115[ وقوله: )ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں( ]القيامة:36[. ولذا 
ذهب ابن قيم اجلوزية إلى أن دليل اليوم اآلخر عقليٌّ بخالف اآلخرين 
. ولم يذهب ابن القيم هذا املذهب إال إميانه بان  الذين قالوا بأنه نقليٌّ

كمال اخللق يدل على كمال التصرف)1(. 

الدليل الثاني: النشأة األولى دليل على النشأة اآلخرة: 
على  إال  اليستند  تصدرحكًما  أن  قبل  تفكر  كي  للعقول  خطاب  وهذا 
األهواء، فكما أنه  أنشأهم أول مرة من العدم، ولم يكن عسيًرا عليه وال 
محااًل، فإنه قادرعلى اإلنشاء ثانيًة، والذين ينكرون هم الذين يرون الصورة 
املادية فتقف بينهم وبني تصور احلياة اآلخرة، وال يدري أحدهم أين كانت 
تعالى:  يقول  ــى)2(.  األول هياكلهم  فيها  تكونت  التي  والــذرات  اخلاليا  تلك 

ٻ   ٻ   ٻ            ٱٻ   ىثيث    مث   جث   يت   ىت   مت   خت          حت   )جت  

ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پپ  
ڄ(  ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹٹ    ٹ  

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ    ڳ   گ    )گ   ويقول:  ]الإ�سراء:51-49[، 

]ي�س:79-78[.  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ( 
أي -كما يقول ابن كثير-: يعلم العظائم في سائر أقطار األرض وأرجائها)3(. 
احلياة  من  أيس  فلما  املوت،  رجاًل حضره  إن  يقول:  بحديث  استشهد  ثم 
أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطًبا كثيًرا جزاًل ثم أوقدوا فيه ناًرا، 
قال: لهذا كان من الصواب أن املعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب  وكمال أسمائه   )1(

وصفاته تقتضيه وتوجبه. الفوائد ص 7. 
انظر: اليوم اآلخر في ظالل القرآن، إعداد أحمد فائز.   )2(

التفسير العظيم 4/ 594.   )3(
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حتى إذا أكلت حلمي، وخلصت إلى عظمي فامتحشت، فخذوها فدقوها، 
فذروها في اليم. ففعلوا. 

فجمعه اهلل إليه فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فقال عقبة 
بن عمرو: وأنا سمعته يقول ذلك، فغفر اهلل له.

الدليل الثالث: القدرة على خلق السموات واألرض دليل على قدرة 
اإلحياء والبعث:

وهنا -أيًضا- دعوة من رب السموات واألرض الحتكام العقل والتحرر 
من ربقة التقليد، وإزالة الغشاوة عن العيون، فالعقل يقول: إن القادر على 
شيء عظيم وكبير قادر على ما دونه بطريقٍة أولى، فكيف يُنكر على من 

خلق السموات واألرض بأن يخلق اإلنسان مرًة ثانيًة )ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے      ے  ۓ  
ۓ  ڭ( ]الحقاف:33[، وقوله: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ( ]غافر:57[. 

الدليل الرابع: إحياء األرض دليل على إحياء املوتى:
وهذا أيًضا دليل علمي يخاطب العقول، فاهلل  قد بّسط لهم عقيدة 
اليوم اآلخر، فهم يرون رؤيا العني كيف تكون األرض ميتة، وذلك إذا كانت 
عجيبة،  مماثلة  فيها  االثنني  بني  فالتشبيه  والزرع،  فيها  نبت  ال  جــرداء 
أقصد بني إعادة األجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال املاءقبيل النفخ في 
الصور، وبني إنبات النبات بعد نزول املاء من السماء، ونحن نعلم أن النبات 
نزل عليها  فإذا  تكون في األرض ساكنًة هامدًة،  بذور صغيرٍة  يتكون من 
املاء حتركت احلياة فيها وضربت بجذورها في األرض، وبسقت بسوقها 

: )ې  ى  ى   إلى السماء فإذا هي نبتٌة مكتملٌة خضراء، يقول 
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]احلج:5[.  ۈئ(  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  
وهذا دليل آخرعلى قدرته  على إحياء املوتى، كما يقول ابن كثير)1(. 

الدليل اخلامس: قصص في القرآن قصها اهلل علينا ومضمونها 
البعث بعد املوت:

ينكرون  كانوا  عندما  بالعباد  رحمًة  اهلل   أوردهــا  القصص  وهذه 
هذه العقيدة ويستغربونها، فكان اهلل يريهم كيف يحيي املوتى في احلياة 

الدنيا حتى ال تبقى حجة للناس، أو يزدادوا إمياًنا ويطمئنوا. 
ومن هذه القصص: 

موت أهل الكهف ثالثة قرون، ثم إحياؤهم ورؤية الناس لهم، ثم خلّد 	 
اهلل ذكر القصة في القرآن الكرمي، وكذلك ذكرها اهلل  في الكتب 
ميتحنوا  أن  وأرادوا  يعلمونها،  كانوا  اليهود  أن  والدليل  السابقة. 

)ٱ  ٻ  ٻ   تعالى:  S عندما سألوه. يقول  اهلل  رسول 
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ( ]الكهف:21[. يقول الطبري: يقول تعالى ذكره: 
ليتساءلوا  رقــدوا،  ساعة  كهيئتهم  رقدتهم  طول  بعد  بعثناهم  وكما 
عن  اهلل  بصيرًة، وبحسن دفاع  اهلل  بينهم، فيزدادوا بعظيم سلطان 
الفريق  أطلعنا عليهم  كذلك  يقول:  عليِْهم(  أْعثَْرنا  )وكذِلَك  أوليائه 
اآلخرالذين كانوا في شٍك من قدرة اهلل على إحياء املوتى، وفي ِمريٍة 
من إنشاء أجسام خلقه، كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلى، فيعلموا أنَّ 
، ويوقنوا أن الساعة آتيٌة ال ريب فيها. ثم قال: وبنحو  وعد اهلل حقٌّ

الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل)2(. 
تفسير القرآن العظيم 5/ 349.   )1(

جامع البيان 17/ 639.   )2(
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موت بني إسرائيل في عهد موسى: يقول اهلل  )ھ  ھ  ھ  	 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  
ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]البقرة:55-56[، وذلك عندما 
جترأوا في معاداتهم ملوسى واشتراطهم عليه في إميانهم بأن يرْوا 
موتكم(  بعد  من  بعثناكم  )ثم  تعالى:  قوله  القرطبي:  يقول  ربهم. 
أي: أحييناكم، قال قتادة: ماتوا وذهبت أرواحهم ثم ُردوا الستيفاء 
آجالهم. قال النحاس: وهذا احتجاج على َمن لم يؤمن بالبعث من 
قريش، واحتجاج على أهل الكتاب، إذ أُخبروا بهذا. واملعنى )لعلكم 

تشكرون( ما فعل بكم من البعث بعد املوت)1(. 
ذكرها 	  ورد  وقد  القرية:  على  املار  )العزير(  اإلسرائيلي  الرجل  موت 

ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   )ڱ   الــبــقــرة:  ســـورة  فــي 
ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ې    ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   
وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى   ې   ې  
ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ  
]الـــبـــقـــرة:259[.  يئجب(  ىئ   مئ    حئ   جئ   ی   ی   ی   ی    ىئ   
وفي هذه اجلمل من الفوائد اخلالدة أن اهلل بعد أن أراه اآلية التي تكون 
حجة خاصة ملن رآها نّبهه وسائر العباد إلى احلجة العامة التي يحصل 
خاصة  آيتان  ففيها  ومكان،  زمــان  كل  في  البعث  على  بها  االحتجاج 

وعامة، هما كيفية التكوين واالستدالل على سهولة البعث على اهلل. 
طلب إبراهيم  من اهلل  رؤية إحياء املوتى؛ ليطمئن قلبه. قال 	 

تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  

اجلامع ألحكام القرآن 1/ 404.   )1(
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ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ(   ]البقرة:260[. 
، غير  وقد تعددت الروايات التي حتكي سبب نزول إبراهيم لربه 
أنها جميًعا تؤكد رغبة سيدنا إبراهيم في رؤيته إحياء املوتى، وليس 

اخلبر كاملعاينة. 

ا في القرآن  الدليل السادس: إقسام اهلل  على وقوع البعث مراراً
الكرمي:

وقد أكثر اهلل  من ذكر يوم القيامة وأنه حق ال ريب فيه آت. فنراه 
يقسم بأشياء، واهلل أعلم مبقامها عنده، ليكون جواب القسم هو: أن يوم 

)ک  گگ   املرسالت:  في صدر سورة  يقول  فمثاًل  كائن.  البعث 
ڻ      ڻ   ںں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳڳ    ڳ   گڳ   گ  
)ںں   الطور:  سورة  وفي   .]7-1 ]املر�سالت:  ہ(  ۀ   ۀ    ڻڻ  
ھھ   ھ   ہہ   ہ    ۀہ   ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ  

ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ( ]الطور: 7-1[. 
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الفصل الثاني
جتليات الرحمة في يوم القيامة

متهيد: كيف تتم احملاسبة: 
بادئ ذي بدء ينبغي معرفة امليزان الذي سيتم من خالله محاسبة العباد 
يوم القيامة، فنقول: إن ميزان اهلل  الذي سيحاسب الناس من خالله 
حسيٌّ حسب ظاهر القرآن، وأنكر ذلك أهُل البدع، وقالوا: إنها كنايٌة عن 
عدل اهلل. لكن الذي اختلف عليه اجلمهور هو هيئة امليزان وشكله ألنه لم 
يرد فيه نص صريح صحيح، غيرأنهم اتفقوا أنه ميزان حسي، له كفتان 

ېئ    ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   )ۇئ   تعالى:  لقوله  ولسان، 
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ(   ]املوؤمنون:103-102[ 
وثقلت  السجالت  )فطاشت  وفيه:  بتمامه-  -وسيأتي  البطاقة  وحلديث 

البطاقة(. 
له وأنه من ضرب املثل-: )وهذا مجاز  ا على من تأوَّ يقول القرطبي -راّدً
وليس بشيء، وإن كان شائًعا في اللغة؛ للسنة الثابتة في امليزان احلقيقي 
ووصفه بكفني ولسان، وأن كل كفة فيها طباق السموات واألرض( )1(. ويقول 
أبو احلسن األشعري -في تعريفه للميزان-: )له لسان وكفتان، توزن في 
إحدى كفتيه احلسنات وفي األخرى السيئات فمن ثقلت ميزان سيئاته دخل 

التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة ص 723.   )1(
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النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته تفضل عليه فأدخله اجلنة( )1(. وهو 
الذي رجحه املفسر الطبري بعد أن ساق عدة روايات، وذلك عند تفسيره 
لقوله تعالى: ) ڳ  ڳ  ڱ( ]الأعراف: 8[)2(. وقد عقد ابن كثير عند 
تفسير هذه اآلية فصاًل قال: والذي يوضع في امليزان يوم القيامة قيل: 
 األعمال وإن كانت أعراًضا، إال أن اهلل  يقلبها يوم القيامة أجساما)3(. 
وقيل: يوزن صاحب العمل، كما في احلديث: )يؤتى يوم القيامة بالرجل 

السمني، فال يزن عند اهلل جناح بعوضة( ثم قرأ: )ۀ  ہ  ہ             ہ  
ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ( ]الكهف:105[. 

 وأما كيفية محاسبة اهلل للعباد، فقد جاءت األخبار الصحيحة التي 
تثبت هذا، والتي ال ميكن القول إال من خاللها. إن هنالك أصواًل وقواعد 
من  أمر  وهو  مجهواًل،  األمــر  وليس  خاللها،  من  العبد  يُحاسب  سوف 
في  ويبقوا  عنه  يغفلوا  وال  اليوم  لذلك  يستعدوا  كي  بعباده؛  اهلل  رحمة 
ِتيههم، فمن يؤمن باهلل  خالًقا، عليه أن يؤمن مبا جاء من عنده، بكل 
ما جاء من عنده. ومما أخبرنا ربنا  أن في هذا اليوم سينقسم الناس 
فريقني، فريق في اجلنة وفريق في السعير، وأنه قبل انقسام الناس إلى 
ذاتها  بحد  وهي  التصنيف،  تسبق هذا  معينة سوف  أموًرا  فإن  فريقني 
منحٌة ربانيٌة للعبد دون مقابل، ولم يبق لإلنسان إال السعي الصادق، ألن 

يتجنب دائرة الضاللة والكفر، ومن هذه األمور: 
كيفية توزيع احلسنات والسيئات: لقد أخبرنا اهلل  في غير ما 	 

موضٍع من كتابه الكرمي أن اإلنسان سوف يُحاسب على ما عمل من 
ڎ  ڎ   ڌ   )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   شرٍّ  أو  خيٍر 
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ  

مقاالت اإلسالميني ص 472.   )1(
جامع البيان 12/ 311.   )2(

تفسير القرآن العظيم 3/ 350.   )3(
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گ( ]الزلزلة:7-8[، وقال: )مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  
جت   حت( ]النجم:39-40[. وهذا مقتضى العدل، غير أنه  رحيٌم 
بخلقه رؤوٌف بهم، لم يخلقهم ليعذبهم في اآلخرة، بل لن يعذب إال 
الذي خلط عماًل صاحًلا وآخر سيًئا  أبى وجتبر وعاند، وأما  من 
فله البشرى بالتجاوز، وأما الذين اجتنبوا الكبائر إال اللمم فهنيًئا 

لهم اجلنة. 
إذن كيف تتجلى رحمة الله بعباده جميًعا: 

: مضاعفة احلسنات:  أوالاً
أنه   غير  مبثلها،  والسيئة  مبثلها  احلسنة  تكون  أن  يعني  العدل  إن 
القيامة إال مبقتضى رحمته وإحسانه، فهو يضاعف  يوم  الناس  يعامل  ال 

احلسنات أضعاًفا كثيرًة، وأقلها عشرة. وال يجزي بالسيئة إال مثلها، )ک  
ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں(  
]الأنعام:160[، وليس هذا فحسب، بل يتعدى إحسانه  ورحمته هذا، وهوأن 

َمن هّم بحسنٍة فلم يعملها كتبت له حسنٌة، ومن هّم بسيئٍة ثم أدركته مخافة 
ک   )ک   قوله:  قال:  قتادة  عن  روايــةً  الطبري  روى  حسنة.  له  كتبت  اهلل 
ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ذكر 
وُمْضِعفة  وُموِجبة،  ُموِجبة  ستة:  األعمال  يقول:  كان   S اهلل  نبّي  أن  لنا 
وُمْضِعفة، وِمثْل وِمثْل. فأما املوجبتان: فمن لقي اهلل ال يشرك به شيًئا دخل 
اجلنة، ومن لقي اهلل مشرًكا به دخل النار. وأما املضعف واملضعف: فنفقة 
املؤمن في سبيل اهلل سبع مئة ضعف ونفقته على أهل بيته عشر أمثالها. 
وأما مثل ومثل: فإذا هّم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم 
بسيئة ثم عملها كتبت عليه سيئة )1(. وعن ابن عباٍس عن النبي S فيما 

جامع البيان 12/ 279 )14921(.   )1(
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همَّ  فمن  ذلك،  بني  ثم  والسيئات،  كتب احلسنات  اهلل  »إن  ربه:  يرويه عن 
بحسنة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة، وإن همَّ بها فعملها كتبها 
عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن همَّ  اهلل 
بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة وإن همَّ بها فعملها كتبها اهلل 

سيئة واحدة«)1(. 
قال ابن عاشور: من عادة القرآن أنَّه إذا أنذر أعقب اإلنذار ببشارة 
ر أعقب البشارة بنذارة ملن يتَّصف  ملن ال يحّق عليه ذلك اإلنذار، وإذا بَشَّ
املؤمنني  أنذر  ملّا  فإنَّه  ههنا:  ذلك  على  جرى  وقد  عليه،  بشر  ما  بضّد 
اهلل  آياِت  بعض  يأتي  أن  قبل  اخلير،  اكتساب  في  التريُِّث  من  وحذرهم 

القاهرة، بقوله: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    
ا هو من مظهر عدله، أعقب ذلك  ڄ( ]الأنعام:158[ فَحّد لَهم بذلك حّدً
بعشر  احلسنة  على  اجلــزاء  وهــي  وَعــدلــه،  فضله  مظاهر  من  ببشرى 
أمثالها واجلزاء على السّيئة مبثلها، فقوله: )من جاء باحلسنة( إلى آخره 

استئناف ابتدائي جرى على عرف القرآن في االنتقال بني األغراض. 
فالكالم تذييل جامع ألحوال الفريقني اللذين اقتضاهما قوله: )ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ(. وهذا بيان لبعض 
آنًفا.  تقّدم  كما  اآلية،  إميانها(  نفًسا  ينفع  )ال  قوله:  في  الذي  اإلجمال 
و)جاء باحلسنة( معناه عمل احلسنة: شبه عمله احلسنة بحال املكتسب، 
إذ يخرج يطلب رزًقا من وجوهه أو احتطاب أو صيد فيجيء أهله بشيء. 
وأمثال احلسنة ثواب أمثالها، فالكالم على حذف مضاف بقرينة قوله: 
)فال يُجزى إال مثلها(، أو معناه حتسب له عشُر حسنات مثل التي جاء 
بها كما في احلديث: )كتبها اهلل عنده عشر حسنات( ويعرف من ذلك أّن 
 الّثواب على نحو ذلك احلساب كما دّل عليه قوله: )فال يجزى إال مثلها(. 

رواه مسلم، كتاب اإلميان، باب: إذا هم العبد بحسنة 117/1 رقم 128.   )1(
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غالب  وهو جزاء  اهلل،  من  أضعاف فضٌل  بعشرة  على احلسنة  واجلــزاء 
احلسنات، وقد زاد اهلل في بعض احلسنات أن ضاعفها سبع مئة ِضْعف 

ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   )چ   تعالى:  قوله  في  كما 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ( 

]البقرة:261[ فذلك خاّص باإلنفاق في اجلهاد)1(. 

هنالك  بأن   S نبيه  لسان  على  أخبرنا  قد  فإنه   بعباده،  ورحمًة 
أعمااًل خاصة تضاعف األجر يوم القيامة، من مثل قراءة القرآن، فعن 
ابن مسعود  قال: قال رسول اهلل S: )من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله 
حسنة واحلسنة بعشر أمثالها، ال أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف والم 

حرف وميم حرف()2(. 

ا: أناٌس ُيعطون األجر بغير حساب: ثانياً
يقول تعالى: )حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  جت  حت    
ختمت   ىت  يت  جثمث  ىث   يث   حج  مج  جح  مح( ]الزمر:10[ إنها دعوةٌ 
اهلل  طاعة  على  صبًرا  الدنيا،  احلياة  في  يصبروا  بأن  للعباد  مفتوحٌة 
وما  احملّرمات،  عن  النفس  وكّف  والباليا،  احملن  وصبًراعلى  وعبادته، 
جاء  -كما  قولني  على  فيها  العلم  أهل  اختلف  فقد  احلياة.  في  أكثرها 
في التسهيل- البن جزي: إمنا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا 
يحتمل وجهني أحدهما: أن الصابر يوفى أجره وال يحاسب على أعماله، 
فهو من الذين يدخلون اجلنة بغير حساب، الثاني: أن أجرالصابرين بغير 

حصر بل أكثر من أن يحصر بعدد، أو وزن، وهذا قول اجلمهور)3(. 
التحرير والتنوير 8/ 194.   )1(

)2(  )1983( وصححه األلباني )تخريج العقيدة الطحاوية رقم 139(. 
التسهيل لعلوم التنزيل 2/ 218.   )3(
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ا: جزاء الصوم: ثالثاً
إال  له  آدم  ابن  عمل  »كل  القدسي:  احلديث  في   S الرسول  يقول 
الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به«)1(. ولذلك ذهب بعض املفسرين إلى أن 

املقصود بـ )الصابرون( في اآلية السابقة هم الصائمون. 

ا: الشفاعة: رابعاً
ورحمته  عباده  على  اهلل   نعم  أعظم  من  القيامة  يوم  والشفاعة 
الكتاب  الصريحة من  الصحيحة  باألدلة  ثبتت  أنواٌع، وقد  بخلقه، وهي 

والسنة: 
1. شفاعة النبي S: وهي شفاعٌة عامٌة وخاصٌة: 

وأّما العامة فهي العظمى، وتكون جلميع الناس مؤمنهم وكافرهم، كل 
الناس - كماأسلفت - فيخرجون من قبورهم ِلتعرض أعمالهم بعد ذلك 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   )چ    : بقوله  املعني  وهي  للمحاسبة 
يبلغ  حني  وذلك  العلماء،  باتفاق  ]الأ�سراء:79[  ڈ(  ڎ   ڎ   ڌ    ڌ  
عند  لكم  يشفع  من  تنظرون  أال  بعضهم:  فيقول  احملشر،  بأهل  الكرب 
ربكم، فيأتون آدم فيعتذر، ويأتون نوح فيعتذر... وهكذا إلى أن يأتوا إلى 

محمد S، فيشفع جلميع الناس، من لدن آدم  وإلى آخر الناس. 
 S وقد ثبت هذا في الصحيحني من حديث أبي هريرة  عن النبي
وفيه )... فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسوُل اهللِ، وكلَّمت الناس 
في املهد، وكلمة منه ألقاها إلى مرمي وروح منه، فاشفع لنا إلى ربِّك، أال 
ترى ما نحن فيه، أال ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى : ِإنَّ ربِّي قد 
غضب اليوم غضًبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر 
البخاري، كتاب الصوم، باب: هل يقول إني صائم إذا ُشتم 26/3 )1904(، ومسلم، كتاب: الصيام،   )1(

باب: فضل الصيام 806/2 )1151(. 
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له ذنًبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد S. فيأتوني 
م  فيقولون: يا محمد أَنت رسوُل اهللِ، وخامت األنبياء وغفر اهللُ لك ما تقدَّ
ر، اشفع لنا إلى ربِّك، أال ترى ما نحن فيه، أال ترى إلى  من ذنبك وما تأخَّ
ما قد بلغنا؟ فَأنْطلق فآتي حتت العرش فأقع ساجًدا لربِّي، ثم يفتح اهلل 
عليَّ ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيًئا لم يفتحه ألحد قبلي. 
ْع فَأرفع رأسي، فأقول:  ثم قال: يا محمد ارفْع رأسك سْل تُْعطه اشفع تشفَّ
تك من الحساب  تي، فيقال: يا محمد أدخل اجلنة من أُمَّ تي أُمَّ يا ربِّ أُمَّ
عليه من الباب األمين من أبواب اجلنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 
ِإنَّ مابني املصراعني من مصاريع  من األبواب، والذي نفس محمد بيده 

اجلنة لََكما بني مكة وهجر، أو كما بني مكة وبُصرى()1(. 
 وأما الشفاعة اخلاصة، فهي ألهل اإلميان من أمته، من مات ال يشرك 
باهلل شيًئا، قال S -كما في الصحيحني- من حديث أبي هريرة  عن 
النبي S: )لكل نبٍي دعوةٌ مستجابٌة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت 
دعوتي شفاعًة ألمتي يوم القيامة، فهي نائلٌة إن شاء اهلل تعالى من مات 

من أمتي ال يشرك باهلل شيًئا()2(. 
وكذلك ثبت في الصحيحني شفاعته لعمه أبي طالب، فعن أبي سعيد 
تنفعه  )لعله  فقال:   - عمه  عنده  وُذكــر   S النبي  سمع  أنه  اخلــدري  
شفاعتي يوم القيامة، فيُجعل في ضحضاٍح من النار، يبلغ كعبيه، يغلي منه 
: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]املدثر:48[  دماغه()3(. وهذا ال يتناقض مع قوله 
البخاري كتاب التفسيرباب قوله )ذرية من حملنا مع نوح( 6/ 84 )4712( ومسلم كتاب اإلميان   )1(

باب أدنى أهل اجلنة منزلًة 84/1 )194( 
البخاري، كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة 8/ 67 )6304( ومسلم، كتاب: اإلميان،   )2(

باب: اختباء النبي S دعوة الشفاعة ألمته 1/ 188 )198، 199(. 
الرقاق، باب صفة اجلنة والنار8/ 116 )6564(، ومسلم، كتاب اإلميان، باب:  البخاري، كتاب:   )3(

شفاعة النبي S ألبي طالب التخفيف عنه بسببه 1/ 195 )360(. 
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فهذه عامٌة، وخبر شفاعته ألبي طالب خاصة، أو أنه يقصد التخفيف، وال 
يقصد اخلالص من النار. 

 2. شفاعة الشهيد:

هي العليا، في أرض املعركة، فقاتل  اهلل  وهو الذي قاتل لتكون كلمة 
 :S اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  املقدام   ُقتل مقباًل غير مدبٍر، فعن  حتى 
ويرى  دمه،  من  دفعٍة  أول  في  له  يُغفر  خصال:  ست  اهلل  عند  )للشهيد 
حور  من  وسبعني  ثنتني  ج  ــزوَّ ويُ اإلميــان،  ُحلّة  ويُحلّى  اجلنة  من  مقعده 

العني، ويُجار من عذاب القبر، 
الياقوتة  الوقار،  تاج  رأسه  على  اهلل  ويضع  األكبر،  الفزع  يوم  ن  ويُؤمَّ

خيٌر من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعني من أهل بيته(. )1(

ا: أهل األعراف: خامساً
: )چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ   يقول اهلل 
ڳ    گ    گ   گ   گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ    ژژ    ڈ   ڈ   ڎ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں( ]الأعراف: 46، 47[ وقد ذهب أكثر املفسرين 
من الصحابة والتابعني إلى أن مصير أصحاب األعراف هو اجلنة، بفضل 
اهلل ورحمته، وهو األقرب إلى ظاهر القرآن الكرمي، وقد ثبت عن حذيفة 
بن اليمان  قال: )أصحاب األعراف قوم جتاوزت بهم حسناتهم النار، 
وقصرت بهم سيئاتهم عن اجلنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء النار، قالوا: 
ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني، فبينما هم كذلك فيها، إذ اطلع عليهم 
ربك قال: قوموا ادخلوا اجلنة فإني قد غفرت لكم()2(. ومثل هذا الكالم ال 
 131/4 مسنده  في  وأحمد  غريب،  صحيح  حديث  وقــال:   ،1663 رقم   239/3 الترمذي  رواه   )1(

وغيرهما. 
رواه الطبري 452/12 رقم 14685.   )2(
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يصدر عن اجتهاد محض من صحابي جليل مثل حذيفة، والراجح أنه سمع 
 .S شيًئا في املوضوع عن رسول اهلل

ا: رفع الذرية: سادساً
وهو أنه  يتفضل على عباده املؤمنني، فيكرم األبناء لصالح األباء، 
القيامة، وفي ذلك منتهى السرور واحلبور.  كي يجتمعوا -جميًعا- يوم 
وإمنا  العلماء،  باتفاق  الكفر،  على  ماتوا  الذين  األبناء  يشمل  ال  وهــذا 
األوالد الذين كانوا دون رتبة اآلباء في األعمال الصاحلة، وليس مبجرد 

: )ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   النسب، يقول ربنا 
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]الرعد: 23[ )يقول الشوكاني: وذكر الصالح 
دليل على أنه ال يدخل اجلنة إال من كان كذلك من قرابات أولئك، وال 

ينفع مجرد كونه من اآلباء أو األزواج، أو الذرية بدون صالح)1(. 

ا: خروج آخر أهل اجلنة من النار: سابعاً
من  اخلروج  من  يئسوا  وقد  األمة،  هذه  بعصاة  رحمة عظيمة  وهذه 
ودخولهم  النار  من  بخروجهم  ويبشرهم  بهم،  اهلل  رحمة  فتتجلى  النار، 
اجلنة. عن ابن مسعوٍد  قال: قال رسول اهلل S )إني ألعلم آخر أهل 
اجلنة دخواًل اجلنة، وآخر أهل النار خروًجا من النار، يؤتى برجل فيقول: 
سلوا عن صغار ذنوبه وأخبئوا كبارها، فيقال له: عملت كذا وكذا يوم كذا 
وكذا، عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، قال فيقال له: فإن لك مكان كل 
سيئة حسنة قال: فيقول: يا رب لقد عملت أشياء ما أراها ههنا(. قال: 

فلقد رأيت رسول اهلل S ضحك حتى بدت نواجذه...( )2(. 
وأما كيفية خروجهم منه فقد بينه رسول اهلل S، ففي احلديث: )إذا 

فتح القدير 3/ 95.   )1(
البخاري كتاب: الرقاق، باب: صفة اجلنة والنار 8/ 117 )6571(، ومسلم، كتاب اإلميان، باب:   )2(

آخر أهل النار خروًجا 1/ 173 )186( 
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دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار، يقول اهلل تعالى: من كان في قلبه 
اْمتَحشوا،  قد  فيخرجون،  فأخرجوه،  إمياٍن  من  خردٍل  من  حبٍة  مثقال 
وعادوا ُحمًما، فيُلقون في نهر احلياة فَينبتون كما تنبت احِلبُة في َحميِْل 

يِل. وقال النبي S: ألم تروا أنها تنبت صفراَء ملتويًة( )1(.  السَّ

ا: قول ال إله إال اهلل:  ثامناً
ففي احلديث الصحيح من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول اهلل 
S:  )من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل اجلنة( )2(. وهذا- كما قال 
العلماء- إذا قالها معتقًدا بها ولم يتمكن من العمل ملوٍت أو قتٍل، وإال فال 

يشمل كل قائٍل. 
قالها  من  حــال  فهذه  قــائــاًل:  احلديث  على  اإلســالم  شيخ  علق  وقــد 
بإخالٍص وصدٍق، كما قالها هذا الشخص، وإال فأهل الكبائر الذين دخلوا 
النار كلهم كانوا يقولون ال إله إال اهلل، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما 
ترجح قول صاحب البطاقة )3(. وهو ما صرح به النبي S من رواية أبي 
موسى األشعري قال: أتيُت النبي S ومعي نفر من قومي فقال: )أبشروا 
وبشروا من وراءكم، إنه من شهد أن الإله إال اهلل صادًقا بها دخل اجلنة()4(.

أعمال أخرى تزيد من حسنات اإلنسان وتثقل ميزان احلسنات: 
الصدقة على احملتاجني: يقول  : )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  	 

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گگ  
البخاري، كتاب: الرقاق، باب: صفة اجلنة والنار8/ 115 )6560(، ومسلم، كتاب: باب: إثبات الشفاعة   )1(
وإخراج املوحدين 1/ 172 )184(. وامتحشوا: احترقوا. النهاية في غريب احلديث 1/ 302 واحِلبة 
-بكسر احلاء- بزر البقول والعشب. تنبت في البراري وجوانب السيول. وجميل السيل - بفتح احلاء 
وكسر امليم، ماجاء به السيل من طني أو غثاء، ومعناه محمول السيل. النهاية في غريب احلديث واألثر 

1/ 442. واملراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته. شرح مسلم للنووي 3/ 22. 
رواه أبو داود 190/3 رقم 3116، وصححه األلباني، واحلاكم في مستدركه 678/1 رقم 1842   )2(

وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. 
منهاج السنة 6/ 216، ومجموع الفتاوى 10/ 735.   )3(

احلديث رواه أحمد في مسنده 4/ 411.   )4(
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گ  گ  ڳڳ( ]البقرة:261[. فقد بيَّن  أن مثل من ينفق ماله في 
سبيل اهلل كمثل عود القمح الذي يحمل سبع سنابل، وحتمل كل سنبلة 
 منه مئة حبة، مبعنى أن اهلل  يضاعف له ما أنفقه أضعاًفا مضاعفة. 
فمن خالل هذا املثل احلسي املشاهد واحلي، يدرك املؤمن أهمية 
اإلنفاق في سبيل اهلل وقيمته. وكان ميكن للخطاب القرآني أن يأتي 
بصيغة مجردة، كأن يقال مثاًل: أنفقوا من أموالكم، وال تبخلوا بها، فإن 
أنفقتم فإن اهلل يعوضكم خيًرا مما أنفقتم، بيد أن مجيئه على هذا النحو 
 اجملرد لن يكون له من األثر والتأثير الذي جاء عليه النظم القرآني. 
ولعلنا ال نحتاج إلى تأمٍل طويٍل في هذين النصني، فاحلديث يرشد 
اآلخرين،  مع  العالقة  إلى  ترشد  الكرمية  واآلية  النفس،  تزكية  إلى 

وأفضل ما يقوي العالقة بني الناس هو اإلحسان إليهم. 
اإلميان باهلل والتصديق باملرسلني: عن أبي سعيد اخلدري  عن 	 

النبي S قال: )إن أهل اجلنة يَتراَءون أهل الغرف من فوقهم، كما 
ريَّ الغابر، أي النجم في األفق من املشرق أو  يتراءون الكوكب الدُّ
املغرب ِلتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول اهلل تلك منازل األنبياء 
آمنوا باهلل  بيده رجال  نفسي  والذي  بلى،  قال:  يبلغها غيرهم؟  ال 

وصدقوا املرسلني()1(. 
 	  :S اجلهاد في سبيل اهلل: عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل

)إن في اجلنة مئة درجة أعدها اهلل للمجاهدين في سبيل اهلل ما 
بني الدرجتني كما بني السماء واألرض()2(. 

التسبيح والتحميد: عن أبي هريرة  قال: جاء الفقراء إلى النبي 	 
البخاري، كتاب: بدء اخللق، باب: ما جاء في صفة اجلنة وأنها مخلوقة 4/ 119 )3256(، ومسلم،   )1(

كتاب: اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: ترائي أهل اجلنة أهل الغرف 4/ 2177 )2831( 
أخرجه البخاري، كتاب: اجلهاد والسير، باب: درجات اجملاهدين في سبيل اهلل 4/ 16 )2790(.   )2(
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والنعيم  العال  بالدرجات  األموال  الدثور من  S فقالوا: ذهب أهل 
كما  ويصومون  نصلي،  كما  يصلون  قالوا:  ذاك؟  وما  قــال:  املقيم، 
نصوم، ويتصدقون وال نتصدق، فقال رسول اهلل S: أفال أعلمكم 
أحد  يكون  وال  بعدكم،  من  وتسبقون  سبقكم،  من  به  تدركون  شيئًا 
أفضل منكم، إال من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل، 
قال: تسبِّحون وتكّبرون وحتَمدون دبر كل صالة ثالًثا وثالثني مرة()1(. 

إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إلى املساجد... عن أبي 	 
هريرة  قال: قال رسول اهلل S )أال أدلكم على ما ميحو اهلل به 
اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يارسول اهلل، قال: إسباغ 
الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطا إلى املساجد، وانتظار الصالة 

بعد الصالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط()2(. 
َفَعلى َمْن سمت همته أن يتطلع لألعلى، ويعمل لينال رضي اهلل، ويدخل 
جنة الفردوس، وها هي األعمال قد وعد اهلل أهلَها بتلك الدرجات، فكم 
بني زهد الناس عنها وتشميرهم لها، واهلل أعلم. وغيرها الكثير من وجوه 
اخلير والعمل الصالح التي تعارف عليها الناس، ومن خالل مبادئ الدين 

احلنيف. 

رواه مسلم بنحوه، كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل.... 2/ 697 )1006(.   )1(
أخرجه مسلم، كتاب: الطهارة، باب: إسباغ الوضوء على املكاره 1/ 219 )251(.   )2(
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الفصل الثالث
أثر عقيدة البعث والنشور على اإلنسان

ال شك أن العوامل الداخلية الكامنة في أعماق نفس اإلنسان، والنابعة 
صاحبها  توجه  التي  الكبرى  القوة  هي  ووجــدانــه  ضميره  صميم  من 
وتتحكم في تصرفاته في كل حنٍي وآٍن، سواء أكان وحيًدا في غابٍة ال يراه 
أحد من الناس، أو كان في مجتمٍع مفتحٍة فيه العيون. وذلك ِلما للنفس 
بصاحبها  النفس  تصل  وكي  وكبٍح جلماحها،  اجلوارح  على  من سلطاٍن 
إلى هذا السمو، فإنه البد من رياضٍة روحيٍة طويلٍة وقويٍة، وهذا ما يعزُّ 
على من ال يؤمن بيوٍم آخر يتم فيه احلساب واجلزاء. وليس ثمة قانوٌن 
وضعيٌّ يستطيع أن يجعل تصرفات اإلنسان مستقيمة كما يفعله اإلميان 
باليوم اآلخر؛ وذلك ألن املؤمن بهذا اليوم يسعى ويعمل في احلياة وهو 
ذلك  وإلى احلساب في  اليوم،  ذلك  مالك  إلى  اإللهي،  امليزان  ينظرإلى 
اليوم، ولذا تراه مستقيًما في سلوكه، ثابًتا خالل الشدائد صابًرا، شاكًرا 
عند النعماء ذاكًرا، فهو يعلم أن احلياة فانية، وأن اآلخرة باقية، ولذا فإن 
كتب التراث حفيلٌة بذكر قصص السلف الصالح، الذين كان إميانهم بيوم 
القيامة قد اختلط مع الدماء التي جتري في عروقهم، وهذا هو سيدنا 
عمر بن اخلطاب  يقول: لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضياًعا 

خلشيت أن يسألني اهلل عنها( )1(. 
املناقب ص 161 بأسانيد  الطبقات،  وابن اجلوزي في  األولياء 53/1،  نعيم في حلية  أبو  أورده   )1(

ترتقي به إلى درجة احلسن لغيره. 
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إنه أثر اإلميان والشعور بثقل املسؤولية واألمانة التي حملها اإلنسان 
اليوم، وما  يوم أشفقت منها السموات واألرض. وأما من ال يؤمن بهذا 
فيه من حساٍب وجزاٍء، فهو يحاول جاهًدا أن يحوز على كل ما تشتهيه 
نفسه من ملذات احلياة، يلهث وراء متعها، وال ينظر إلى األمور إال من 
وعمره  الفانية  دنياه  العلم  من  ومبلغه  يتحرك  اخلــاص،  منظاره  خالل 

الذي سينقضي عما قريب )ڻ   ڻ  ڻ   ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ( 
يرتدعون  ال  جعلهم  اجلاهليني  القاصرعند  التصور  هذا  ]القيامة:6-5[. 

وقطٍع  لألموال  نهٍب  إلى  البريئة  للنفوس  قتٍل  أي شيء من  ارتكاب  عن 
للطرقات؛ ألنه اليوجد يوم للحساب واجلزاء، حسب معتقدهم الباطل. 
وها هي اليوم قوى الشر واإلجرام تعيد السيرة األولى للجاهليني، حيث 
يتعاونون على اإلثم والعدوان، على استعباد الشعوب ونهب خيراتهم، ولَم 
ال؟ فما هي إال أرحام تدفع وأرض تبلع، واحلياة مادة، وال إله في الكون؟! 
وهنا نرى األثر الكبير لقضية اإلميان بيوم آخر، حيث تُعرض الصحائف، 

ل فيها كلُّ صغيرٍة وكبيرٍة.  وقد ُسجِّ
الصور  بعض  بذكر  بــأس  فال  اجلوانب  جميع  من  للصورة  وتكملًة 
وأقصد  وجــزاء،  حساٍب  من  يليه  وما  العظيم  اليوم  ذلك  عن  واألخبار 

-هنا- ما يتعلق بحال أهل اجلنة وأهل النار: 

حال أهل اجلنة وحال أهل النار: 
كائن في  لهم مما هو  أن ذكر  بهم  بعباده ولطفه  اهلل  من متام رحمة 
عندما  واإلنسان  والرغبة،  الرهبة  حالتي  في  يجعلهم  ما  والنار،  اجلنة 
يعلم ما ينتظره من خيرأو شر يستعد له كل االستعداد، فاإلنسان يحب 
امللذات ويسعى إليها بكل ما أوتي من قوة وقدرة، ويكره الشدائد واملكاره 
ويسعى جاهًدا اجتنابها. ومن هنا فإن قضية اجلنة والنار وما فيهما كانت 
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في غاية األهمية واخلطورة، فاإلنسان يحب -في الدنيا- الراحة، ويحب 
املال واألوالد، يحب شهوته من طعام وجماٍع، ويكره األعمال الشاقة، وما 
رهم في األولى وأنذرهم من الثانية؛ ألنه  يضر ببدنه، ولذا فإن اهلل  بشَّ
كائن ال محالة، وأنهم اآلن في امتحان الدنيا وفتنتها، فمن قدم والتزم 
مبنهاج ربه، فاز وجنى وحاز على ما تشتهيه النفس وتلذه األعني، وإذا 

)ڻڻ  ڻ   نفسه  إال  يلومنَّ  وندائه، فال  اهلل  داعي  أعرض عن  ما 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ( ]العنكبوت:3-1[. 
النار(  من هنا فإن قضية ما سوف يراه العبد في اآلخرة )اجلنة أو 
حاز على اهتمام كبير في كتاب ربنا، واآليات التي تتحدث عن نعيم اجلنة 
من  نصيب  ولهما  إال  صفحات  متر  تكاد  فال  جًدا،  كثيرة  النار  وعذاب 
. فما الذي ورد ذكره في القرآن الكرمي  الذكر، وهذه رحمة من اهلل 

والسنة النبوية الشريفة من نعيم اجلنة وخزي اآلخرة؟
حال أهل النار:

وردت في حق أهل النار وما سوف يالقونه من الويالت أقسى الصور 
خارقة  مفزعة  وأحـــوال  مخيفة  مناظر  ففيها  النفس،  على  وأشــدهــا 
للنجاة من  وتتأهب اجلوارح  النفوس  والعادات؛ كي تستجيش  للمألوف 
ذلك الهول العظيم، كهيئتهم مثاًل، ففي الصحيح الذي رفعه أبو هريرة 
قال: قال رسول اهلل S: )مابني منكبي الكافر في النار مسيرة ثالثة أيام 

للراكب املسرع()1(. 
 وملاذا يجعله اهلل على هذه الهيئة؟ ليزداد عذاًبا وآالًما. يقول النووي 
باب:  كتاب: اجلنة،  والنار 8/ 14 )6551(، ومسلم،  باب: صفة اجلنة  الرقاق،  كتاب:  البخاري،   )1(

يدخلها اجلبارون 4 2189 )2852(. 
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تعالى  هلل  في شرحه: )هذا كله لكونه أبلغ في إيالمه، وكل هذا مقدور 
يجب اإلميان به إلخبار الصادق به()1(. وأما شرابهم فهو -كما ورد في 
الكتاب العزيز- احلميم والغساق، فهم يشربون املاء الساخن الذي يشوي 

احللوق والبطون، والغساق الذي يغسق من أجساد احملروقني ويسيل. 
وأما طعامهم فهو الزقوم، الذي ال يسمن وال يغني من جوع. وواضح 
العذاب في اآلخرة وإمنا  أن ندرك طبيعة هذا  الدنيا  أننا ال منلك في 
جتيء هذه األوصاف لتلمس في حسنا البشري أقصى ما ميلك تصوره 
من األلم الذي يتجمع من الذل والوهن واخليبة ومن لسع الناراحلامية، 
ومن البرد واالرتواء باملاء الشديد احلرارة. وإذا جمعنا كل هذه الصور 
التي تكلم عنها القرآن الكرمي جند أن األلم يصل إلى أقصى ما يصل إليه 

ِحّسنا، نسأل اهلل العافية. 
أحوال أهل اجلنة:

بعد أن يرى العبد ما أعده اهلل من أنواع العذاب واخلزي ألهل النار 
املتكبرين،  العصاة  ينتظر  ما  هول  من  أوصاله  وترتعد  خيفًة  يتوجس 
صوت  يأتيه  وهنا  دائرته،  عن  والبعد  منه  للنجاة  السبيل  عن  فيبحث 

ليقول: )ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب    جت( ]�لذ�ريات: 50[
يا  أنك  البشرى  وتأتيه  إليه.  بااللتجاء  إال  منه  منجاة  ال  أنه  ويعلم   
عبداهلل إذا ما أطعت اهلل والتزمت صراطه، فإن لك ثواًبا عظيًما لم تره 

)ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ    عيناك قط وال سمعته آذانك 
لعباده وأي رحمة! وقد  اهلل  إنها رحمة من  ]ال�سجدة: 17[  ھ  ھ            ھ( 
النعم جميًعا من طعاٍم وشراٍب وحور عنٍي ولباٍس،  تلكم  وردت تفاصيل 

 . يتجملون به، وأعالها رؤيته 
شرح صحيح مسلم 17/ 186.   )1(
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النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  في  ذكره  ورد  ما  كل  أذكر  ذهبت  ولو 
البحث-  ولكن حسبنا -في هذا  كاماًل،  كتاًبا  الصحيحة الستغرق مني 
والبعد  الطاعة  من  للمزيد  ويدفعه  العبد  يشّوق  ما  أهم  إلى  أشرنا  أن 
عن املعاصي، وال نراه إال رحمة من اهلل  لعباده، ودعوة إلى التسابق 

والتنافس. 
يطول  املؤمن  عند  وأهميته  اليوم  هذا  أثر  عن  احلديث  أن  شك  وال 
جًدا، ولذا سوف نذكرها بعناوينها العريضة التي تغني عن االستطراد 

بإذن اهلل. 
إن اإلميان باليوم اآلخر: 

يسعى . 1 ولــذا  أبــدي،  ومستقبٍل  منشود  هــدٍف  أمــام  املؤمن  يجعل 
جاهًدا لتحقيق مراده. 

يحيي في النفس معاني عظيمًة في احلياة من مثل: الصبر والرضا . 2
مبصائب  يستهني  فإنه  املعاني  هذه  يحيي  إذ  وهو  واالحتساب، 
الدنيا ألنها زائلة وليست أبدية، ويداوي جراحه ببلسم االحتساب، 
ِحساٍب(  بغيِر  أجَرُهم  اِبروَن  الصَّ يُوّفى  )إّنما  بأنه  بشره  فاهلل  
وبشره رسوله الذي ال ينطق عن الهوى بقوله )َعجًبا ألمر املؤمن إّن 
أمره كله خير، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن؛ إن أصابته سّراء شكر؛ 

فكان خيًرا له، وإن أصابته ضّراء صبر؛ فكان خيًرا له()1(. 
يحّرر املؤمن من أسر الدنيا ومباهجها ويعتقه من ربقة العبودية . 3

للدرهم والدينار )ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک( 
]التوبة:38[. 

يورث للقلب طمأنينًة، فال يقلق على غده وال يندم على ماضيه، . 4
رواه مسلم، كتاب: الزهد والرقائق، باب: املؤمن أمره كله خير 4/ 2295 )2999(.   )1(
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ىب   مب   خب    حب   جب   )يئ   األفضل  نحو  حلياته  جتــدد  في  فهو 
يب  جت   حت  خت  مت     ىت  يت(  ]الحقاف:13[

ر القلب من أدرانها وأمراضها من حسٍد وغٍل وفرقة )ڤ    ڤ  . 5 يطهَّ
ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ(  ]ال�سعراء:89-88[

تسكن . 6 يقني،  مسحة  واملظلومني  املستضعفني  قلوب  على  ميسح 
معه القلوب؛ ألنهم يتطلعون ملا أعده اهلل للصابرين من نعيٍم مقيٍم 

يُنسى معه كل ضٍر وبالء. 
يجعل الظاملني يفكرون كثيًرا، فإن وجد فيهم بذرة اخلير واإلميان . 7

يتوعدهم بقوله:  ارتدعوا عن ظلمهم وانتبهوا لغفلتهم، وإال فاهلل 
)ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یی  ی    ی  جئ      

پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ىئيئ    مئ   حئ  
پ   ڀ( ]اإبراهيم:43-42[. 

على . 8 ميشي  التي  بُوَصلَتُه  فهو  أمره،  من  بينٍة  على  املؤمن  يجعل 
هْدٍي منها، فيسعى للحيلولة دون التحييد عنها أو جتاوزها. 
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اخلامتة

وهكذا وبعد أن عشت مع موضوع اإلميان باليوم اآلخر بضعة أسابيع، 
والذي زادني إمياًنا به وشوًقا له، البد لي قبل أن أنتهي، أن أذكر ما كان 

يجول في خاطري في أثناء الكتابة، فأقول: 
فبقدر  عقيدتنا،  أركـــان  مــن  عظيم  ركــن  اآلخــر  باليوم  اإلميـــان  إن 

استعدادنا له يستقيم سلوكنا. 
سبيل  في  سلك  قد  الكرمي  القرآن  فإن  مستقبلي،  غيبي  أمٌر  وألنه 
إلى  الناس  دعوة  خالل  من  وذلك  رائًعا،  علمًيا  أسلوًبا  ووقوعه  تأكيده 
السليمة  الفطرة  ذوو  به  فآمن  الكون،  مظاهر  من  حولهم  فيما  التأمل 
من أولي األلباب، وأعرض عنه من أعرض عن نداء الفطرة والعقل من 

الدهريني وامللحدين. 
وقد جتلت رحمة اهلل لعباده املؤمنني في ذلك اليوم من جوانب كثيرة، 
أمثالها  بعشر  فاحلسنة  أهله.  هو  ومبا  بعباده  رحمته  مبقتضى  وكانت 
 ،S الكرمي  لرسولنا  شفاعٌة  هنالك  ثم  كثيرًة،  أضعاًفا  تضاعف  ثم 
من  وغيرها  باآلباء،  للذرية  إحلاق  وهنالك  للشهداء،  الشفاعة  وكذلك 
معالم رحمته.  ومن رحمة اهلل بعباده أن قرن هذه العقيدة باألحكام 
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التشريعية، وهو تنبيه من اهلل للمكلف في تعاطيه للمعامالت الدنيوية، 
فغًدا سيقف بني يدي اهلل ليحاسبه على ما جنته يداه، إن خيًرا فخير، 
القيامة.  التي لم يأت فيها ذكر ليوم  وإن شًرا فشر. وقليلة تلك السور 
القيم  إن اإلميان باآلخرة حاجز دون الصراع احملموم الذي تداس فيه 
وتداس فيه احلرمات، بال حترج والحياء. وهذا التصور لآلخرة يفيض 
على النفس السالم في مجال املنافسة والسباق، ويخفف السعار الذي 
ينطلق من الشعور بأن احلياة الدنيا -على قصرها- هي الفرصة الوحيدة 
واألخيرة في العمر، وبذا يبرر للنفس في سبيل هذا التنافس كل الطرق، 
املشروعة وغير املشروعة. وعندئٍذ تتخلى اإلنسانية عن أمانتها، وتتمرد 

على فطرتها، وتتنكر ملسؤوليتها التي وكلها اهلل بها. 
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مقدمة

شرور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده  هلل  احلمد  إنَّ 
يُضلل  ومن  له؛  مضلَّ  فال  اهلل  يهده  من  أعمالنا؛  سيِّئات  ومن  أنفسنا، 
أَنّ  وأشهد  له؛  وحده ال شريك  اهلل  إالَّ  إله  ال  أن  وأشهد  له؛  هــادَي  فال 
ًدا عبده ورسوله، وحبيبُه من خلقه وصفيُّه، اللَُّهمَّ صلِّ عليه وسلِّم،  محمَّ
ا بعد: فيتناول هذا البحث  زد وبارك، عليه وعلى آله وصحبه الكرام؛ أَمّ
تعلَّقت  وإن  والتي  النَّصارى؛  لدى  واخلــالص  واجلــزاء  العمل  مسائل: 
باجلانب العقدي أساًسا، إالَّ أنَّها من جانٍب آخَر هي أساٌس متعلِّق بالفروع 
من  ٍن  مكوَّ معرفيٍّ  هيكٍل  بناء  إلى  يعمدون  حيُث  النَّصرانيَّة؛  التَّشريعَيّة 
أن  يريدونه  بشكٍل  بينها  فيما  الربط  ويحاولون  املفاهيم،  من  مجموعٍة 

ى ويدعى بـــ: »التدبير اخلالصي«. يكون منطقّيًا؛ إنَّه ما يسمَّ
شرح  في  اخلالصي«  »التدبير  هذا  مفاهيم  فون  يوظِّ النَّصارى  وإَنّ 
دينهم، وفي دعوة اآلخرين إليه؛ فقلَّما تكون دعوةٌ تنصيريٌَّة من دون التركيز 
عليه؛ ومن أهمَّ مرتكزاتهم في ذلك الشرح أمران: »احملبَّة« و«الرحمة« 
وهذه األخيرة هي من جتلِّيات األولى. وهم في سياقات كالمهم، يحاولون 
أن يعقدوا املقارنات مع بقيَّة األديان - وإن لم يشيروا إليها أحياًنا- ومع 
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ة؛ فيبيِّنون في كالمهم أنَّ مقتضيات الرحمة مثاًل هي التي  اإلسالم خاصَّ
وهي  -بزعمهم-  الصليب  على  للنَّاس  فداًء  نفسه  م  يقدِّ املسيح  جعلت 
رحم  حيث  صورها،  أسمى  في  اإللهية  العناية  -بحسبهم-  تُظهر  التي 
اهلل عباده رحمًة ما بعدها رحمة بتشريعه لهم سبياًل خالصيَّة من طريق 
ا كبيًرا. ومن هنا أتت أهميَّة املوضوع الذي  ابنه، تعالى اهلل عن ذلك علّوً

اخترت البحث فيه.
ينَيّة يُكسبها تغافاًل  حيث إَنّ االستثمار العاطفي اخلاطئ للفكرة الدِّ
عن بحث صدق منطقها؛ كما إَنّ من وسائل ترويج الفكرة الباطلة محاولة 
ا ظاهُره املنطق؛ وإَنّ الرحمة لها سلطاٌن ملفهومها  ربط أجزائها بشيٍء ممَّ
في العقل والفكر والروح جميًعا؛ وهي مرتبطٌة واقعّيًا بقدرات اإلنسان، 
ة عليه؛ وقلَّة حيلِتِه؛ بحيث إنَّ اإلنسان مييل -  وغلبة سلطان الهوى واللَّذَّ
بِشقوته- إلى السكون والدعة، والتحلُّل من التكاليف واملسؤولَيّة؛ فيبحث 
عن جناٍة بال عقاٍب، وعلى نعيٍم وجزاٍء بال عمٍل، وعلى رضوان مبعصيٍة، 
وعلى حتلُّل ال تعفُّف... إلخ؛ ومسألة: »التدبير اخلالصي« تستثمر في 

كلِّ ذلك.

اإلشكالية :
ميكننا صياغة اإلشكالية املراد حلُّها في التساؤل اآلتي: 

قبله: كيف ميكن  ما  كون اإلسالم شاهًدا ومهيمًنا على  »من منطلق 
اخلالصية  املفاهيم  نقد  في  تسهم  أن  اإلســالم  في  الرحمة  حلقائق 

النَّصرانَيّة؟«.

األهداف.
ها اآلتي: تهدف هذه الدراسة إلى مجموعٍة من األغراض، أهمُّ
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جتريد النَّصارى من أحد أهمِّ املفاهيم التي يستعملونها في سبيل 	 
تنصير النَّاس.

ي 	  حتدِّ على  وقدرتها  اإلســالم؛  في  حمة  الرَّ مفاهيم  اتِّساق  بيان 
أو  املنطق،  ثياب  إلباسها  في  أهلها  تفنَّن  مهما  الباطلة،  املفاهيم 

حشدوا لها أدلًَّة.
ة 	  احلقَّ السبيل  وإلى  حمة؛  الرَّ دين  إلى  وغيرهم  النصارى  دعوة 

للنجاة واخلالص احلقيقي، إلى دار السالم. 

املنهج. 
يزعمه  الذي  أن أصف اخملطط اخلالصي  الورقة  في هذه  منهجي 
األولى  اخلطيئة  من  اته  ومحَطّ عناصره  مختلف  تدقيق  مع  النَّصارى، 
إلى غاية نهاية الشيطان، مروًرا بالصلب - بقولهم- واصًفا ما يسوقونه 
من أدلٍَّة في ذلك، مجلِّّيًا ما يحاولون إظهاره في قالب املنطق؛ ثمَّ أبيِّن 
ة الرحمة الربَّانيَّة في هذا اخملطط؛ ألكرَّ عليه بالتفنيد  ما يعتبرونه قَمّ
ة للرحمة في اإلسالم  والنقد خملتلف ِمفصليَّاته، مستعيًنا باملفاهيم احلقَّ
والتي استوَعَبت جميع حياة النَّاس من آدم ، وإلى خلود أهل الدارين؛ 

ر كلَّ شيٍء، مبا يورث اطمئناًنا: روًحا وجسًدا وعقاًل. بحيث تفسِّ

ة البحث: خطَّ
مة مقدِّ

ل: ضبط املفاهيم اخلالصَيّة في النَّصرانيَّة.  املبحث األوَّ
نات العقديَّة للتدبير اخلالصي في النَّصرانيَّة. املطلب األَوّل: املكوِّ

املطلب الثاني: صياغة النَّصارى ملراحل التدبير اخلالصي.
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املبحث الثاني: مكانة الرحمة من اخملطط اخلالصي النَّصراني.
حمة عند النَّصارى. املطلب األَوّل: مفهوم الرَّ

نات التدبير اخلالصي عند النَّصارى. املطلب الثاني: عالقة الرحمة مبكوِّ

املبحث الثالث: النقد اإلسالمي للخالص النَّصراني من خالل الرحمة.
وتناسق  اإلســالم،  في  اإللهيَّة  الرحمة  معالم  بيان  ل:  األوَّ املطلب 

معانيها املبثوثة في الشريعة.
ات  املطلب الثاني: بيان اضطراب التبرير بالرحمة في كامل محَطّ

التدبير اخلالصي النَّصراني.
خامتة.
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ل املبحث األوَّ
ة صرانيَّ ة في النَّ  ضبط املفاهيم  اخلالصَيّ

ال ميكن للباحث أن ينطلق رأًسا إلى إطالق األحكام واستصدارها، من 
دون أن تكون له أرضيٌَّة ُصلبة من تدقيق املفاهيم؛ وخاصًة إذا تعلَّق األمر 
بفكرٍة يعتقدها خاطئًة. ويزداد األمر حرًجا، حني يتعلَّق بأمور اخملالف 
ين؛ حينها حتتاج املسائل إلى مزيد تثبٍُّت وضبٍط لها. وذلك حتَّى  في الدِّ
تكون الردود قويًَّة، سديدًة أو قريبًة إلى السداد؛ وتكون نتيجتها الهدايُة 
من  اإلســالم  وعلى  صاحبها  على  ترتدُّ  قد  وإالَّ  احلق؛  دين  إلى  ة  احلقَّ

طريق التبع في أذهان النَّاس.  
ولذلك سنحاول ههنا أن نتبيَّن املفاهيم اخلالصيَّة النَّصرانيَّة؛ وندع 
 ، ألسنة أهلها نفسها تشرحه؛ ومن تواليف أهل امللَّة لديهم؛ من دون جتنٍّ
أو كسٍر عليهم؛ أو تقويلهم ما ال يقولون به؛ ليأتي الردُّ والنقد بإذن اهلل 

تعالى بعد ذلك متوافًقا مع الفهوم التي رسموا خطوطها هم أنفسهم.

ل املطلب األَوّ
ة صرانيَّ ة للتدبير اخلالصي في النَّ نات العقديَّ املكوِّ

يني اإلنساني  ، ُوجد في الفكر الدِّ اخلالص في حقيقة أمره مفهوٌم عقديٌّ
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منذ القدمي؛ ألنَّه مطلٌب تنشده كلُّ نفٍس: أن حتيا سعيدًة أبدّيًا، وتتخلَّص من 
اآلالم، ومن منغِّصات احلياة الدنيا. ولكن األنفس قد تدرك سبيل حتقيق 
؛ ولذلك جاء هدي اهلل تعالى النَّاَس إلى كيفيَّة حتقيق ذلك من  ذلك وقد تَِضلُّ
خالل ما أخبرهم به من طريق أنبيائه ورسله؛ وكانت البداية بأبي البشرية، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    ( تعالى:   اهلل  قال  آدم، حيث  اهلل  نبيِّ 
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]البقرة:38[ في مقابل هالك 

األنفس التي ال تقبل الهداية: )ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  
ڤ  ڤ  ڦ( ]البقرة:39[ .

إرسال  خالل  ومن  كالمه،  خالل  -من  تعالى  اهلل  بيَّن  اإلســالم  وفي 
يؤتى  والنِّهاية:  البدايُة: من طنٍي)1(،  والنهايَة؛  البدايَة  والرسل-  األنبياء 
أهل  على  وينادى  فيذبح؛  والنَّار  اجلنَّة  بني  فيجعل  كبش  كهيئة  باملوت 
اجلنَّة وعلى أهل النَّار نعيم وال موت أبًدا، وعذاب بال موٍت أبًدا)2(؛ وبني 
ٍة خيًرا يره، ومن يعمل  البداية والنِّهاية ابتالءٌ للنَّاس؛ فمن يعمل مثقال ذَرّ

ا يره.  ٍة شّرً مثقال ذرَّ
ت  ِت اجلنَُّة باملكاره، وحفَّ ا كانت غايتُه اجلنَّة أو النَّار، ُحفَّ واالبتالءُ لـَمّ
يطاَن فينجو؛ أو توبقه  النَّار بالشهوات؛ فيغالب املرء نفَسُه والهوى والشَّ
لهم  جعل  أن  بعباده  اهلل  رحمة  ومــن  لها.  نفسه  أسلم  إن  اجلنود  تلك 
ل من خاللها رحمته وهدايته: أنبياؤهُ ورسلُه، وكتبه وشرائعه  سباًل تتنزَّ
وآياته فيها، وفي أنفسهم وفي اآلفاق، وتأييده لهم مبا شاء من جنوده؛ 

كقول اهلل تعالى: )ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]طه:55[ )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    )1(
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ( ]غافر :68-67[
فعن أبي سعيٍد اخُلْدريِّ  قال: قال رسول اهلل S: »يُْؤتى باملوت كهيئِة كبٍش أملَح؛ فينادي مناٍد: يا   )2(
أهل اجلنَّة، فيشرئبُّون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا املوُت، وكلُّهم قد رآه. ثمَّ 
يُنادي: يا أهل النَّار، فيشرئبُّون وينظرون؛ فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا املوُت؛ وكلُّهم 
قد رآه، فيُذبح ثمَّ يقول: يا أهل اجلنَّة خلوٌد فال موَت؛ ويا أهل النَّار، خلوٌد فال موَت«. ثم قرأ: »َوأَنِْذْرُهْم 

يَْوَم احَلْسَرِة َوُهْم ِفي َغْفلٍَة«. البخاري: التفسير، باب قوله: وأنذرهم يوم احلسرة، ح4730، ص990.
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ومضاعفة احلسنات إلى أضعاٍف كثيرٍة؛ ومحُوه ومغفرته جبال اخلطايا 
نيا  وبحوَرها، بل وتبديلَها حسناٍت؛ وتثبيت من اختار حزبَه في احلياة الدُّ
ى؛  وفي اآلخرة... إلخ. ومن البداية إلى النهاية كلُّ شيٍء بقدٍر وأجٍل مسمَّ
وعدٍل  بحكمٍة  الكتاب،  أحصاها  قد  وكبيرٍة  صغيرٍة  بكلِّ  أحاط  وعلٍم 

وخبرة وبكلِّ صفات اهلل تعالى التي تظهر في قيُّوميَّته على خلقه.
ا إذا انتقلنا إلى اجلانب النَّصرانيِّ فإنَّنا جند عقائد أساسيًَّة لهم،  أَمّ
اٌت وردت  ات البداية والنِّهاية وما بينهما؛ وهي محَطّ ارتبطت ببعض محطَّ
مسائلها في القرآن الكرمي، تتَّفق في بعض اخلطوط - من حيث ما لم 
أو ضاللة، مبا  يترتَّب عليها من هًدى  وما  وتفترق في قيمتها  ف-  يحرَّ

نالت منه أيدي التحريف، وألسنتُه.
مفاهيم  ل  تُشكِّ التي  ات  احملطَّ هذه  فقط  د  سنحدِّ املطلب  هذا  وفي 
نسيجها  النَّصارى  يَنِظم  كيف  سننظر  املوالي  املطلب  في  ثَمّ  وعقائد؛ 
يني الذي زلُّوا به. فالتَّدبير اخلالصي الذي  لتكوين جوهر التحريف الدِّ
"القصد  عاٍم  بوجه  به  يقصدون  والــذي  الشامل)1(؛  اإللهيُّ  اإلنقاذ  هو 
ناٌت عقيديَّة تنتظم مًعا،  اإللهي في ما يعود إلى خالص البشر)2( له مكوِّ

نات هي كاآلتي:  وهذه املكوِّ
ة: أ. اخلطيئة األصليَّ

ولوَّث نسلهما  ثهما،  لَوّ اء قد  آدم وحوَّ التي تقول: إن سقوط  العقيدة  هي 
فوا عن ارتكاب اخلطايا)3(.  إلى درجة أنَّ البشر لم -ولن- يستطيعوا أن يتوقَّ
ة أكل آدم  س الذي يؤمنون به؛ وإنَّ قصَّ ويأخذون حكاية ذلك من الكتاب املقدَّ
مظهر امللوحي وآخرون: قراءة صوفيَّة إلجنيل يوحنَّا، )ط1(، دار اجليل: بيروت- لبنان، 2004م، ص 158.  )1(
صبحي حموي اليسوعي: معجم اإلميان املسيحي، أعاد النظر فيه من النَّاحية املسكونيَّة األب   )2(

جان كوربون، )ط1(، دار املشرق: بيروت- لبنان، 1994م، ص 141.
دار  مكتبة  )ط1(،  رأفت،  مايكل  اسكندر،  سليم  ترجمة  املسيحي،  الفكر  تاريخ  هيل:  جوناثان   )3(

الكلمة: القاهرة- مصر، 2012م، ص354.
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ه اهلل  من الشجرة التي نهي عنها، وإن كانت عند النَّصارى تتقاطع مع ما قصَّ
ت شناعاٍت عديدًة، ال ميكن  تعالى علينا في القرآن العظيم، إالَّ أنَّها قد ضمَّ
للنصارى إخفاؤها؛ من ذلك)1( أنَّ الرب -عياًذا باهلل- كذب على آدم وزوجه، 
أنَّهما سيموتان إن أكال منها، واحلقيقة هي ما تكلَّمت به احليَّة  وأخبرهما 
هذه  وأنَّ  منها،  باألكل  أغرتهما  التي  ليغويهما-  أخذ شكلها  الذي  إبليس   -
، وفعاًل لم ميوتا؛ وال ينفعهم أن يقولوا:  الشجرة هي شجرة معرفة اخلير والشرِّ
"إنَّه كتب عليهم املوت باألكل منها وذريَِّتهما" وهو ما تبطله الشناعة الثانية، 
الربُّ اإلله: هوذا اإلنسان قد صار كواحٍد  الربِّ بزعمهم: »وقال  وهي قول 
؛ واآلن لعلَّه ميدُّ يده، ويأخذ من شجرة احلياة أيًضا؛  منَّا، عارًفا اخليَر والشرَّ
ويأكل ويحيا إلى األبد. فأخرجه الربُّ اإلله من جنَّة عدٍن، ليعمل األرَض التي 
أُِخَذ منها. فطرد اإلنساَن؛ وأقام شرقي جنَّة عدٍن الَكُروِبيم)2(، ولهيَب سيٍف 
متقلٍِّب حلراسِة طريق شجرة احلياة«)3(. وكأنَّما يصوِّرون ههنا ملًكا من ملوك 
األرض، خائًفا على عرشه مذعوًرا، مخفّيًا سبيل احلياة األبديَّة. وكأنَّما الرب 
َل واآلخَر بأكله من تلك الشجرة -والعياذ باهلل- وخشي أن يَْشُرَكُه  صار األوَّ
آدم فيها. إنَّ ههنا تصويًرا النعدام الرحمة، وانعدام صفات الكمال اإللهي؛ 

وادِّعاء مصيبٍة وكارثٍة حلَّت بالبشريَّة، وليس األمر كما وصفوا.
ب. توارث اخلطيئة:

ثهما، ولوَّث نسلهما  اء قد لَوّ قلنا في العنصر السابق بأَنّ سقوط آدم وحوَّ
فوا عن ارتكاب اخلطايا)4(.  إلى درجة أنَّ البشر لم -ولن- يستطيعوا أن يتوقَّ
األصليَّة  اخلطيئة  أن  ذلك  على  سون  يؤسِّ فهم  النَّصارى،  يرى  ما  بحسب 
متوارثٌة، لم تنقطع زمن آدم ، وليس في نصوصهم ما يفيد - وإن في 

ة بتمامها وشناعاتها في سفر التكوين، اإلصحاحني الثاني والثالث منه. انظر القصَّ  )1(
تكوين 3: 24-22.  )1(

تاريخ الفكر املسيحي، مرجع سابق، ص354.  )2(
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قليٍل- أنَّ آدم وزوجه تابا، أو أنَّ الربَّ غفر خطأهما. ويهتمُّ النَّصارى ههنا 
ربِّه  ومبارزة  آثامه وخطاياه،  في  اإلنسان  ازدياد  بتصوير  ون  يهتمُّ ما  أكثر 
وإنَّما  حقيقٌة؛  العموم  على  أموٌر  وهي  األرض؛  في  واإلفساد  بالعصيان، 
ا كبيًرا- فيما  ب وحيرته - تعالى عن ذلك علّوً د الرَّ املصيبة في تصوير تردُّ
يفعله مع هذا اإلنسان الذي انحرف عن اخلطِّ الذي خلقه عليه؛ ولننظر 
س، فهي كفيلٌة ببيان شناعة ما يقولون:  في هذه الفقرات من الكتاب املقدَّ
ِر أفكار قلِبه  »ورأى الربُّ أنَّ شرَّ اإلنسان قد كثُر في األرض؛ وأنَّ كلَّ تصوُّ
ف  يٌر كلَّ يوٍم. فحزن الربُّ أنَّه عمل اإلنساَن في األرض، وتأسَّ إنَّما هو شرِّ
: أمحو عن وجه األرض اإلنساَن الذي خلقتُُه، اإلنساَن  في قلبه. فقال الربُّ
ا نوٌح فوجد  مع بهائم ودبَّاباٍت، وطيور السماء، ألنِّي حزنت أنِّي عِملتُهم. وأَمّ
د،  نعمًة في عيني الرب«)1(. ويستمر والعياذ باهلل هذا االضطراب، والتردُّ
واحليرة في التصرُّف؛ فبعد طوفان نوح، ندم الربُّ -عياًذا باهلل-أنَّه فعله، 

وعاهد نوًحا أن ال يعود إلى إهالك الناس بالطوفان.
وال ينفع أن يُقال كما قال أحُدهم: "وإن كان اهلل يعدل هكذا عن قصده، 
أمام مشهد الشقاء الذي تسبِّبه اخلطيئة، فذلك راجٌع إلى أنَّه يريد رجوع 
ا تسبق رحمتُه غضبه، ولكنَّه ال  تعالى حّقً فاهلل  إليه وتوبته")1(.  اخلاطئ 

يضطرب، ال يندم، وال يبدو له ما لم يكن يعلم.
ج. دخول املوت:

في ظنِّي أَنّ السبب األهمَّ في إيراد الكالم عن دخول املوت جنًبا إلى 
جنٍب مع كالمهم عن دخول اخلطيئة إلى العالم؛ هو تصوير املقابلة بني 
ذلك وبني انتصار املسيح -بزعمهم- على املوت فوق الصليب، حني قام 

من بني األموات؛ ليهب بعدها احلياة األبديَّة ملن آمن به.
بني بإشراف املطران أنطونيوس جنيب: معجم الالَّهوت الكتابي )العنوان األصلي:  جلنة من املعرِّ  )1(

Vocabulaire de Theologie Biblique(، ط6، دار املشرق: بيروت- لبنان، 2008م، ص375.
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ي واملعنوي على السواء،  وتصوير املوت ههنا، هو تصويٌر للموت احلسِّ
عادلًة  عقوبًة  كونه  باخلطيئة؛  يربطونه  واملوت  بينهما.  فيما  ومدُّ جسوٍر 
لديهم عليها؛ ولذلك امتألت شرائع العهد القدمي بالعقوبات باملوت؛ حيث 
ٍة:  يني خلبرٍة جدُّ مرَّ يرون أنَّ العهد القدمي يقيم عقيدًة ثابتًة، تبرز املعنى الدِّ
ير... والنَّفس التي تخطىء يجب أن متوت")1(؛  " تطلب العدالُة هالك الشرِّ
وقد ورد في معجم الالَّهوت الكتابي في كلِّ ذلك قولهم: »وال ميكن أن يكون 
املوت خالًيا من املعنى؛ فهو يناقض بعنٍف رغبتنا في احلياة؛ ويَثُقُل علينا 
للخطيئة«)2(.  جزاًء  فيه  نرى  فإنَّنا  غريزيٍَّة-  -وبطريقٍة  ولهذا  كقصاٍص؛ 

وهنا متاًما يتساءلون، صارخني في أنفسهم: كيف اخلالص من املوت؟
يطان: د. سلطان الشَّ

الكالم عن  يأتي في سياق  يطان حني  الشَّ والكالم ههنا عن سلطان 
ة ضعف اإلنسان،  التدبير اخلالصي يكون بالتوازي، وبالتركيز على شدَّ
في مواجهة الذي كان سبًبا في دخول اخلطيئة واملوت إلى العالم. ولفظة 

 .)3( شيطان في العبرانية تدلُّ على مسعاه؛ فهي تعني اخلصم والعدوَّ
ط اخلالصي؛ حيث إنَّه سيقبض  ونهاية الشيطان تكون في آخر اخملطَّ
عليه ويقّيد بالسلسلة، ويطرح في الهاوية ويـُختَم عليه، لكي ال يُضلَّ األمم 
نهاًرا  ب  ويعذَّ والكبريت؛  الّنار  بحيرة  في  يطرح  الّنهاية  وفي  بعد؛  فيما 
ولياًل إلى أبد اآلبدين؛ بحسب ما ورد في سفر الرؤيا ليوحنا الالهوتي)4(.

املرجع نفسه، ص782.  )1(

املرجع نفسه، ص782.  )2(
 Initiation Biblique; publiée sous la direction معجم اإلميان املسيحي، مرجع سابق، ص290 وانظر  )3(
 de A.Robert et A. Tricot, imprimeurs du Saint siege et la Sacrée congregation des rites: Paris,
 Tournai, Rome, p560 et aussi le Dictionnaire pratique des connaissances Religieuses , Publié

sous la direction de J.BRICOT Librairie Letouzey et Ane , Paris , France 1925  (1/236)
جون  عبدامللك،  بطرس  التَّحرير:  هيئة  الالَّهوتيِّني؛  ومن  االختصاص  ذوي  األساتذة  من  نخبة   )4(
القاهرة  العائلة:  مكتبة  دار  املقّدس، )ط13(،  الكتاب  قاموس  إبراهيم مطر:  ألكسندر طمسن، 
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هـ. طريق اخلالص باألنبياء والشريعة:

أرادها  التي  اخلالصَيّة  الطريق  عن  النَّصارى  يتكلَّم  ة  احملطَّ هذه  في 
الربُّ بإرسال األنبياء وإنزال الشريعة -الشريعة املوسويَّة حتديًدا-. واتِّباُع 
األنبياء والهدي الذي أنزل إليهم هو عني خالص اإلنسان وفالحه؛ وإنَّما 
حني  نورها؛  من  وينالون  العظيمة،  املعاني  هذه  على  بون  يشغِّ النَّصارى 
مجديٍة؛  غيَر  بكونها  اخلالصيَّة،  الطريق  هذه  شأن  من  التقليل  يحاولون 
واحلامُل على ذلك هو أن تظهر طريق اخلالص بابن اهلل الوحيد -بزعمهم- 
اذًة باأللباب؛ فلننظر مثال لوصف بعضهم ذلك بقولهم: "وفي  واضحًة أَخّ
مأساة العالم، لم تُفلح الشريعة لتصدَّ عوامل املوت العاملِة فينا؛ بل اتَّخذت 
اخلطيئُة من الشريعة سبياًل لغوايتنا وإماتتنا. قد أعطت الشريعة معرفة 
اخلاطئ صراحًة  على  وهكذا حكمت  عليها؛  التغلُّب  ة  قوَّ بدون  اخلطيئة، 
ةَ اخلطيئِة")1(. ثمَّ أضافوا قائلني: "ولهذا فإنَّ خدمة  باملوت، فأصبحت قوَّ
سًة، وروحيًَّة في ذاِتها؛ والتي كانت رغم ذلك  ريعة التي كانت مقدَّ هذه الشَّ
ق بالفعل إالَّ خدمَة  وح، لم حتقِّ ة الرُّ د شريعٍة حرفيٍَّة عاجزٍة عن منح قوَّ مجَرّ
كل  فإنَّ  ــوت".)2(  امل ظالل  في  غارقًة  البشريَّة  كانت  املسيح  فبدون  مــوٍت؛ 
بها؛  العمل  لعجزه عن  وتدميره،  اإلنسان  تقييد  إلى  آلت  ريعة  الشَّ قوانني 
ولكنَّ رحمة اهلل في سيِّدنا عيسى املسيح تعطيه حياًة روحيَّة طاهرًة، بعكس 

ريعة التي أفضت به إلى حكم املوت)3(. الشَّ
إَنّ املشكلة أنَّ من لم يكن وسًطا، سيكون غالًيا، أو جافًيا؛ وهو ما وقع 
ثوا  فيه النَّصارى، إنَّهم نالوا من حكمة اهلل تعالى وعلِمِه احمليط؛ لقد حتدَّ
عن قيُّوميَّته على العاملني، وكأنَّما هو يقوم بالتجريب كالبشر، فتفلح خططه 

يَّة: بيروت- لبنان، 2000م،ص535. مصر، مطبعة احلرِّ
معجم الالَّهوت الكتابي، مرجع سابق، ص784.  )1(

املرجع نفسه، ص784.  )2(
قراءة صوفيَّة إلجنيل يوحنَّا، مرجع سابق، ص 89.  )3(
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البشر  بتخليص  التجربة  لة  أَنّ محصِّ هو  واألمرُّ ههنا  واألدهى  تفشل؛  أو 
بالشريعة واألنبياء كانت جتربًة فاشلًة؛ وَذَهَل الربُّ - عياًذا به- عن الطريقة 

املثلى، وهي تخليص النَّاس بابنه الوحيد - بكفرهم- حقًبا متطاولة. 
و. طريق اخلالص بابن الله وضعف اإلنسان:

صُّ لنا بولس)1( هذه الطريق اجلديدة، مبقارنتها بالقدمية التي  ويلخِّ
سبق حتجيُمها، وبيان عدم جدواها، بقوله: »اهلل بعد ما كلَّم اآلباء باألنبياء 

قدمًيا؛ بأنواٍع وطرٍق كثيرة؛ كلَّمنا في هذه األيَّام األخيرة في ابنه«)2(.
وهنا في هذا املفهوم تصويُر رجاء اإلنسان الذي لم تزده الشريعة - 
في ظنِّهم - إالَّ َرَهًقا، حتَّى زادت من انتصار املوت وتغلغله، حيث حتكم 
مبن  ضعِفِه  َجبَْر  ينتظر  اإلنسان  فصار  باملوت؛  اخلطايا  من  كثيٍر  على 

يأتي ويحمل عنه أثقاله وآالمه؛ ويفتح السبيل إلى تطلُّعاته وآماله.
حيث  ظنِّهم؛  في  يسوع  به  قــام  ما  في  ذلــك  بعد  رونه  يصوِّ ما  هــذا 
فيما ساقه متَّى من بيان السلسلة الشاملة لساللة اخمللِّص -بزعمهم- 
البشري...  اجلنس  خلالص  املدى  البعيدة  اهلل  ة  خَطّ حسبهم  اتَّضحت 
ن بإجناز كلِّ  وقد أمتَّ اهلل مقاصده بسبب انتباهه إلى التفاصيل؛ إذ تيقَّ
بعد  ًة  ومرَّ املسيح)3(.  في ساللة  نصيٍب  ذي  كلِّ شخٍص  وإعداد  خطوٍة، 
ر  ، أو حكيم، أو ذكّي، يفكِّ ة يتكلَّم النَّصارى عن الربِّ كأنَّه بشٌر عبقريٌّ مرَّ
ب إلى أن يصل إلى نتيجة فاعلٍة؛ وال يتكلَّمون عنه َكَربٍّ ليس  ويتأنَّى ويجرِّ

كمثله شيءٌ؛ قد أحاط علًما باألشياء قبل كونها.
 : ولد في طرسوس قيليقلية في حوالي 10م؛ وقطع رأسه في رومة في حوالي 67م؛ اسمه اليهوديُّ  )1(
لني، لكنَّه اهتدى  إلى املسيحيَّة، فأصبح  شاول، واسمه اليوناني بولس. اضطهد املسيحيِّني األوَّ

الرسول املثالي؛ معجم اإلميان املسيحي، مرجع سابق، ص 118.
عبرانيني 2-1:1.  )2(

س: دراسات في القيادة، الترجمة العربيَّة املشتركة، )ط1(، جمعية  جون ماكسويل: الكتاب املقَدّ  )3(
س:بيروت- لبنان، 2007م، ص 1151. الكتاب املقَدّ
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على  البشر-  من   - األبطال  صورة  بإضفاء  املفهوم،  تزيني  يستمر  ثَمّ 
األقنوم الثاني من الثالوث النَّصراني، كقولهم: "حتَّى مجيء املسيح وفي 
غيبته، كان املوت سائًدا على العالم؛ ثَمّ يأتي املسيح، ومبوته ينتصر على 
دة،  املوت نفسه. منذ تلك اللَّحظة، تغيَّر معنى املوت بالنِّسبة للبشريَّة املتجدِّ
التي متوت مع املسيح لتحيا معه إلى األبد")1(. أو قولهم عنه كذلك أنَّه: "لكي 

ضة للموت")2(. اًل أن يتَّخذ طبيعتنا املعرَّ رنا من سلطان املوت أراد أوَّ يحرِّ
ز. الصلب والكفارة، والفداء:

على  بعضها  يحيُل  إذ  منها،  الغرض  حيث  من  متقاربٌة  مفاهيم  هنَّ 
ارًة؛  بعض؛ حيث إَنّ املسيح بقولهم ُصِلب ألداء وظيفٍة خالصيَّة فداًء وكفَّ
ءٌ من اخلطايا؛ ولم يستوجب املوت  غم من أنَّه في تصوِّرهم مبرَّ على الرُّ
تستوجبه  الذي  العقاب  صورةَ  موتُه  يتَّخذ  أن  َقِبل  "فلقد  ليب  الصَّ على 

ريعة")3(.  الشَّ
ثمَّ يواصلون فلسفة األمر من نحو قولهم:  "لقد كان موت املسيح... وإن 
بدا في الظاهر كعقاٍب للخطيئة؛ إالَّ أنَّه كان في احلقيقة ذبيحًة تكفيريًَّة... 
عب ... ال من أجل شعبه فقط، بل من أجل جميع  مبوته فدى املسيح الشَّ
إذ ميوت  "ألنَّه  احملبَّة")4(.  على  أعظم عالمٍة  بذلك  لنا  معطًيا  النَّاس... 
املوعود")5(.  امليراث  لقبول  لنا  ويؤهِّ اهلل؛  من أجل خطايانا، يُصاحلنا مع 
للتعبير  والفدية)7("  ارة)6(  "الكفَّ اللَّفظتني:  كال  س  املقدَّ الكتاب  ويستخدم 

معجم الالَّهوت الكتابي، مرجع سابق، ص783.  )1(
املرجع نفسه، ص784.  )2(

انظر: متَّى 26: 66.  )3(
معجم الالَّهوت الكتابي، مرجع سابق، ص587-487.  )4(

املرجع نفسه، ص785.  )5(
ميكن  املسيح؛  خالل  من  إنه  القائلة:  الفكرة  وهي  املسيحَيّة،  في  مركزيَّة  عقيدةٌ  هي  ارة:  والكفَّ  )6(

لإلنسانَيّة اخلاطئة أن تتصالح مع اهلل: تاريخ الفكر املسيحي، مرجع سابق، ص543.
فدى اهلل شعبه من بيت العبوديَّة، والفداء هنا يعني التحرير واخلالص؛ ومفهوم الفداء هو قريٌب   )7(

من مفهوم اخلالص مع إشارٍة قانونَيّة. واحلياة األبديَّة قد تكون مرادف اخلالص املعتبر =
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عن عمل اهلل في خالص وفداء شعبه... وكانت الفدية تعبيًرا عن محبَّة 
م اهلل لإلنسان  م اإلنسان ذبيحًة تكفيًرا عن خطاياه؛ أو قدَّ اهلل، سواء قدَّ

ارة أو الفدية)1(. هذه الكفَّ
أنَّه يستمدُّ  يرون  الصليب -بزعمهم-  املسيح على  يتعلَّق مبوت  ومبا 
للجنس  القدمي  للعدوِّ  مواجهته  من  اخلالصيََّة  الفاعليَّة  هــذه  موته 
سلطاٍن  كلَّ  َفَقَد  املوَت  أَنّ  واضًحا  وأصبح  عليه...  وانتصاره   ، البشريِّ

ة إبليس املتسلِّط على املوت)2(. عليه؛ وبالفعل عينه أبطلت قوَّ
اهلل  بابن  املزعومة  الرحمة  هذه  أنَّ  البحث؛  من  يأتي  فيما  وسنرى 
وا عن اخلطيئة، وال  الوحيد، ال وجود لها؛ فال املوت اختفى، وال البشر كفُّ
الناس صارت ترى ربَّها عياًنا؛ وال اآلالم زالت؛ وال الشيطان توقف عن 
أفعاله؛ ال جديد إذن. إنَّما املسيح عيسى ابن مرمي رسوٌل قد خلت من 
ل سنَّة اهلل تعالى في خلقه؛ قضى إلى النَّاس سبيل  قبله الرسل؛ لم تتبَدّ
إجناء أنفِسهم وأهليهم من النَّار؛ وال بدَّ من التكاليف الشرعيَّة املنجية؛ 
فال تنتظر أحًدا يحمل عنك، أو يقوم بداًل عنك بالسير في سبيل النجاة، 

من دون سعٍي منك؛ تلك هي الظنون الكاذبة.
ح. إقامة امللكوت:

وكلتا  نعيم اجلنَّة في اإلسالم؛  النَّصارى مبقابل  امللكوت عند  ويأتي 
العبارتني: »ملكوت اهلل«، و»ملكوت السماوات« تداّلن على عّدة معاٍن عند 
القلب)4(؛  في  التقوى  حياة  على  تدّل  أّنها  ذلك)3(:  من  فنذكر  النَّصارى، 
ٍل وتقلُّب.: جورج حبيب بباوي: موت املسيح  ة، وثابتٍة إلى األبد، ومعفيٍَّة من كلِّ تبدُّ = كحياٍة تامَّ  
س  على الصليب حسب تسليم اآلباء، )ط1(، 2009م، ص209. احمليط اجلامع في الكتاب املقَدّ

والشرق القدمي، مرجع سابق، ص509.
موت املسيح على الصليب حسب تسليم اآلباء، مرجع سابق، ص187.  )1(

معجم الالَّهوت الكتابي، مرجع سابق، ص785.  )2(
 L 'abbé H . Lesetre; La clef des انظرها في قاموس الكتاب املقّدس، مرجع سابق، ص 919 و   )3(

Evangiles . Lethielleux libraires - editeur Paris, p 158
انظر: مّتى 6 : 33                            )4(
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وهي النظام الذي أتى املسيح لينّظمه :»من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرر 
ويقول: توبوا ألّنه قد اقترب ملكوت الّسماوات«)1(. ويذكرون أّنه اقترب 
ملكوت اهلل عندما دخل اهلل نفسه -عياًذا باهلل- إلى تاريخ اجلنس البشري 
كإنسان، فاملسيح يسوع ميلك اآلن - بزعمهم- في قلوب املؤمنني، لكن 
ملكوت الّسماوات لن يتحقق متاًما إال بعد إدانة كّل الّشر الذي في العالم 
سيأتي  ولكّنه  كالعبداملتأّلم،  أّوال  األرض  إلى  املسيح  جاء  فقد  وإزالته، 
ثانية كامللك والدّيان، ليملك ظافرا على كّل األرض)2(. ويقصد بالعبارتني 
كذلك: مجد املسيح؛ وسلطان اهلل على الكّل؛ واحلالة السماوية  )لعلّهم 
يقصدون بذلك مكان التنعيم األبدي بهذه العبارة()3(. وملكوت الّسماوات 
وأهل  ذواتهم  ينكرون  والذين  واملضطهدون،  واملساكني  الفقراء،  أهلُه 
الّطاعة واخلاشعون، والزاهدون في ملّذات هذا العالم، والذين يحققون 

مشيئة اآلب)4(. في تصويٍر منهم حلالة التنعيم األبدية.

املطلب الثاني
صارى ملراحل التدبير اخلالصي صياغة النَّ

إَنّ أوَّل مالحظٍة ميكننا أن نقف عندها هي أَنّ التدبير اخلالصي في 
بنائه الالهوتيِّ الفكريِّ هو عبارةٌ عن وضع مجمل العقائد والتصوُّرات 
املسيحيَّة في قالٍب منطقيٍّ يجمع أجزاءها، ويُحيل بعضها على بعٍض في 
القدمي)5(:  العهد  إلى  ومفتقٌر في عناصره  وهو محتاٌج  واإلفهام؛  الفهم 

انظر: مّتى 4 : 17  )1(
بروس بارتون ، رونالد بيرز، وآخرون: الّتفسير الّتطبيقي للكتاب املقّدس، ترجمة شركة ماستر   )2(

ميديا )دط( ، القاهرة ، مصر، )دت(، ص 1871.
انظر: مّتى 8 : 11  )3(

. La clef des Evangiles op.cit, p 158  )4(
العهد القدمي والعهد اجلديد هما اجلزءان الرئيسيان للكتاب املقّدس الذي تؤمن به النَّصارى؛  =  )5(
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فخطيئة آدم فيه، وإعالن اهلل عن نفسه باألنبياء فيه، والوعود املسيانيَّة)1( 
فيه... إلى آخر ما يصف النَّصارى في ذلك.

ياغة فيبتدئون باخلطيئة األصليَّة التي كسرت العالقة  ا عند الصِّ وأَمّ
ة واجلميلة التي أرادها اهلل تعالى حسبهم أن تكون بينه وبينهم؛  اخلاصَّ
والتي خلق الربُّ على أساسها اإلنسان على صورته كما وصفوا، فالربُّ 
حسبهم لم يخلق له املوت، وال اخلطيئة )بل وكأنَّما أحياًنا يصوِّرون الربَّ 
لم يكن يعلم مبا سيحدث فيتفاجأ لذلك(. ولكنَّ آدم وزوجه َكَسَرا تلك 
املعرفة؛ فترتَّب على ذلك  العالقة حني أطاعا احليَّة، وأكال من شجرة 

دخول اخلطيئة إلى العالم؛ وكذلك دخول املوت. 
الدمار  على  بالوقوف  النَّصارى-  يصفها  -كما  ة  احملطَّ هذه  تنته  لم 
ينيُّ لديهم أَنّ الرب  ر النَّص الدِّ ل؛ وإنَّما يصوِّ الذي تسبَّب فيه اإلنسان األوَّ
د أن يخرج من نسل املرأة - حواء- من يسحق رأس احليَّة - إبليس-  تعهَّ

وهو يسوع كما يزعمون.
إعادة  إلى  الربُّ في قولهم  ٍة مواليٍة، يصوِّرون كيف يسعى  في محطَّ
الكالم عن  يبتدئ  يريدها؛ وهنا  كان  وكما  كانت،  كما  باإلنسان  عالقته 
وجه  من  نفٍس  كلَّ   - غضًبا   - الــرب  فيمحو  األرض؛  في  الشرِّ  تفاقم 
األرض بالطوفان إالَّ نوًحا وبنيه وزوجاتهم. ثمَّ -عياًذا باهلل تعالى- يندم 
ب، ويكتب على نفسه أن ال يُهلك أبًدا األنفس ويبيدها بالطوفان كما  الرَّ
د الربِّ -عياًذا باهلل-  فعل سابًقا، فيصوِّر نصُّ التوراة التي بأيديهم تردُّ
= فالعهد القدمي ما كتبه من كانوا قبل املسيح، ابتداًء من أسفار التوراة؛ والعهد اجلديد ما كتبه   
 le Dictionnaire pratique des connaissances :ابتداًء باألناجيل. انظر ، من جاؤوا بعد املسيح

Religieuses op. cit, (1/795).
يقصد باملسيانيَّة: في العهد القدمي: انتظاُر، ورجاءُ مجيء املسيح؛ معجم اإلميان املسيحي، مرجع   )1(
ا جاء املسيح ابن مرمي لم يؤمن به اليهود أنَّه املسيح املنتظر بحسب الكتب  سابق، ص465. ولـمَّ

ال عند خروجه، واهلل أعلم. التي عندهم؛ ولذلك سيتبعون الدجَّ
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في  لتخليصهم،  محاوالته  وبني  بذنبوهم،  خلقه  تعذيب  بني  واضطرابه 
تصويٍر بشريٍّ محض. 

ة يأتي كالم الرب إلى البشر من طريق أنبيائه؛ كطريٍق  بعد هذه احملطَّ
خالصيَّة، وإعادٍة للعالقة التي كسرها اإلنساُن؛ ويستغرق الكالم عن األنبياء 
ا من العهد القدمي بل هي العهد القدمي؛ وفيها الكالم عن  أجزاًء كبيرة جّدً
إلينا  بالنِّسبة  ال جديَد  ة  وفي هذه احملطَّ املتكاثرة.  وتفصيالتها  الشريعة 
كمسلمني؛ حيث نعلم أَنّ اهلل تعالى لم تره أبصار الناس في الدنيا؛ ولكنَّه 
لة على بعضهم؛  خاطبهم من طريق أنبيائه، وأنزل ُهداهُ إليهم في كتبه املنزَّ
وتنوَّعت الشرائع بحسب ما شاء اهلل، َوِوفق ما يُصلح شئون النَّاس بحسب 
لهذه  النَّصارى  حتوير  في  هي  املشكلة  ولكنَّ  وأهليهما.  واملكان  الزمان 
املفاهيم، وجعلها مرحلًة زمانَيّة فقط من تاريخ الهداية اإللهَيّة، ووصفها 
ة التي تليها بأنَّها غير نافعٍة وغير مجديٍَة؛ ولذلك تخلَّى الرب  باعتبار احملطَّ

عنها، ولم يبق أمامه إالَّ إرسال ابنه الوحيد ليخاطبهم من خالله.
ٌة أخرى، نتجت كما ذكرنا عن عدم قدرة الشريعة واألنبياء  تليها محَطّ
ق به املصاحلة مع البشر؛  ب؛ فأرسل ابنه الوحيَد ليحقِّ عن حتقيق إرادة الرَّ
وظهرت -حسبهم- النِّعمة في مقابل الناموس؛ وذلك بسبب ضعف اإلنسان؛ 
د اإلميان  وقلَّة حيلته؛ وحبِّ الّرب للبشرية، وصارت النجاة واخلالص مبجرَّ
بيسوع ابن اهلل الوحيد وقبوله رّبًا ومخلًِّصا؛ فهو ألجل اخلطاة - وهو الذي 
ارة  م كفَّ َقِبل أن يحمل اآلالم، واخلطايا، وأن يكون فديًة ويقدِّ بال خطيٍة- 
قوا بني هذه املرحلة والتي قبلها، بكون  ليخلصوا. ويحاول النَّصارى أن يوفِّ
حقيقٍة  كلُّ  تكون  وبذلك  الوحيد  االبن  إلرسال  دة  ممهِّ والشرائع  األنبياء 

مهيَّئًة منذ األبد ألجل املسيح، ولها غايٌة هي: "اخلالص")1(.
فالتر كاسبر: الالَّهوت والكنيسة، ترجمة يوحنا منصور، )ط1(، املكتبة البولسيَّة: بيروت- لبنان،   )1(

2006م، ص237.
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نتيجة هذه الطريقة اجلديدة، والعهد اجلديد هي الهدف من كلِّ ما 
سبق بيانهم له من التدبير اخلالصي: االنتصاُر على املوت، وسحق رأس 
ق الفدية؛ إنَّه خالص البشرية ورجاء األمم؛  احليَّة، وكفارة الذنوب، وحتقُّ
م في  إنَّه الدخول في ملكوت اهلل أو ملكوت السموات، في احلال، وسيُتمَّ

أحسن صورٍة في املآل.
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املبحث الثاني
صراني مكانة الرحمة من اخملطط اخلالصي النَّ

ى له أنَّهم ال  إنَّ املتتبِّع حلديث النصارى عن صفات اهلل عندهم، يتبدَّ
يبحثونها عموًما، إالَّ من خالل ربطها مبرتكزات ديانتهم؛ واملتعلِّقة أساًسا 
بالثالوث، وأعمال كلِّ أقنوٍم من أقانيمه؛ كما يتخلَّل ذلك - عادًة- عمليَّات 
التبرير والتفسير لألعمال اإللهيَّة، كما هو الشأن ههنا في موضوع الرحمة 
ضمن اخملطط والتدبير اخلالصي. وميكننا تبيُّن ذلك منهجّيًا من خالل 
الرحمة  ببيان عالقة  ثَمّ  مٍة،  كمقدِّ النَّصارى  لدى  الرحمة  مفهوم  حتديد 
نات التدبير اخلالصي بقصد أن نستشفَّ الصورة  حسب ما يرونه مبكوِّ

الكاملة لتلك املكانة في الشرح والتبرير؛ ولنشرع في املقصود كاآلتي:

ل املطلب األَوّ
صارى حمة عند النَّ مفهوم الرَّ

ا من الناحية اللغويَّة: فاأللفاظ النَّصرانيَّة تعود من حيث األصول  أمَّ
إلى العبرانيَّة واآلرامية والسريانيَّة واليونانية وكذا الالتينية؛ والترجمة 
لهذه األلفاظ العبريَّة واليونانيَّة في اللغات احلديثة، تتراوح بني الرحمة 
واحللم،  والرأفة،  والشفقة،  احلنان،  مختلفة:  معانَي  مجتازًة  واحملَبّة، 
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ن مفهوًما أوسع)1(.  والطيبة، بل حتَّى النِّعمة...، وإن كان هذا اللَّفظ يتضمَّ
تينيَّة- املستعملة  وإنَّ املصطلحات املتداولة -املتأثِّرة بال شك باللغة الالَّ

قدمًيا في الكنيسة، ال متيِّز بني الرحمة والرأفة والصفح)2(.
مفهوم  بني  فارٍق  كثير  هنالك  فليس  االصطالحيَّة  الناحية  من  ا  وأمَّ
إدراجاتها  في  يقع  الفرق  إنَّما  النصرانَيّة؛  وفي  اإلســالم  في  حمة  الرَّ
ينية؛ بني ما نوافقهم عليه أو نخالفهم فيه. وقد وردت فقرات  التبريريَّة الدِّ
كثيرة في األناجيل التي بني أيدي النَّصارى تتكلَّم عن الرحمة، وسعتها)3(، 
ا يوافق ما جاء في القرآن العظيم، من ذلك: »اُطلبوا الربَّ ما دام  أكثره ممَّ
ير طريَقه، ورجل اإلثم أفكاَرهُ، وليتُب  يوجد، اُدعوه وهو قريٌب، ليترِك الشرِّ
أخذ  كذلك  وورد  الغفران«)4(.  يُكِثر  ألنَّه  إلهنا،  وإلى  فَيرَحَمُه؛  بِّ  الرَّ إلى 
ه من صفة الرحمة التي يتَّصف بها الرب: »بل أحبُّوا أعداَءُكم،  العبد بحظِّ
وأحسنوا، وأَقِرضوا وأنتم ال ترجون شيًئا؛ فيكون أجركم عظيًما، وتكونوا 
؛ فإنَّه منعٌم على غير الشاكرين واألشرار. فكونوا رحماَء كما  بني العِليِّ
أَنّ أباكم أيًضا رحيٌم«)5(. وهنا ما ينسب للمسيح  من قوله: "وتكونوا 
واملتَّبعني؛  للمؤمنني  وحيَّة  الرَّ اجملازية  ة  البنَوّ به  مقصودهم   " العليِّ أبناء 
وهي كذلك غير جائزة اإلطالق في حقِّ اهلل تعالى. كما ورد في األناجيل 
التي بني أيدي النَّصارى، أنَّ الـمسيح  قال لليهود الذين أنكروا عليه 
اء إلى طبيٍب، بل املرضى.  مجالسة اآلثمني واخلاطئني: »ال يحتاج األصحَّ
ألدعوا  آِت  لم  ألنِّي  ذبيحًة؛  ال  رحمًة  أريد  إنِّي  هو:  ما  وتعلَّموا  فاذهبوا 

معجم الالَّهوت الكتابي، مرجع سابق، ص374.  )1(
املرجع نفسه، ص374.  )2(

د صفحه عن اخلطاة؛ ولكنَّها موقفه من اإلنسان؛ بل ومن  وفي السعة قالوا: رحمة اهلل ليست مجرَّ  )3(
ة؛ فما أكثر مراحمه، فهي ال تزول.  وليم وهبة بباوي: دائرة املعارف الكتابية ط3،  اخلليقة بعاَمّ
دار الثقافة املسيحية:  القاهرة- مصر، 2001م، )88/4(. وقالوا: ال يحدُّ الرحمة اإللهيَّة سوى 

قساوة قلب اخلاطئ، معجم الالَّهوت الكتابي، مرجع سابق، ص375.
إشعيا 55: 7-6.  )4(
لوقا 6: 36-35.  )5(
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أبراًرا، بل خطاًة إلى التوبة«)1(. وبطبيعة احلال، اخلطاب ظاهٌر وواضٌح 
أنَّه من نبيٍّ ال من ابن إله كما يزعمون.

املطلب الثاني
نات التدبير اخلالصي عالقة الرحمة مبكوِّ

صارى عند الَنّ

 - واآلخــرُ هو احملبَّة   - التدبير اخلالصي  أساسي  أحد  الرحمة  إنَّ 
باإلنسان  الربِّ  رحمة  املقابل  وفي  يرحمه؛  جعله  لإلنسان  الربِّ  فحبُّ 
ص األساسني. فعندما يدرك  ينبغي أن جتعل اإلنسان يحبُّ ربَّه؛ هذا ملخَّ
أنَّه تاعٌس، أو خاطٌئ، حينئٍذ ينكشف له بوضوٍح متزايٍد، وجه  اإلنسان 
نهائيَّة)2(؛ ومن هذه احليثيَّة تكون الرحمة من صلب التدبير  الرحمة الالَّ
س حسب النَّصارى يُظهر اهلل - وإن كان  اخلالصي إذن. والكتاب املقدَّ
د  عليه أن يعاقب شعبه عن خطاياهم- إالَّ أنَّه تأخذه الشفقة بهم، مبجرَّ
أن يصرخوا إليه من أعماق شقائهم)3(. فيعلن هوشع)4( أنَّه: رغم أنَّ اهلل 
ر أالَّ يعود يرحم إسرائيل بعُد وأن يعاقبهم)5(، إالَّ أنَّه يتغلَّب فيه فؤاده،  قرَّ

وتضطرم مراحمه؛ فيعتزم)6( أالَّ يدع غضبه يتفاقم)7(.
وحقيقًة، كالُم النَّصارى تصويٌر للربِّ بالصورة البشرية، مهما أرادوا 
تزيينه؛ فهو في أقصى غاياته ومنتهاه، كصورة أمٍّ حنوٍن، تتعامل مع أبناٍء 

مّتى 9: 13-12.  )1(
معجم الالَّهوت الكتابي، مرجع سابق، ص374.  )2(

املرجع نفسه، ص375.  )3(
أحد أنبياء بني إسرائيل بحسب اليهود والنصارى.  )4(

انظر: هوشع1: 6.  )5(
انظر: هوشع 11: 9-8.  )6(

معجم الالَّهوت الكتابي، مرجع سابق، ص375.  )7(
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غير بَرَرٍة؛ ثَمّ يصوِّرون اضطراب الرب بني رحمته ونقمته، ال على أساس 
أنَّها رحمٌة في مكانها، ونقمة في محلِّها وغضٌب. 

وهنا نحتاج إلى بيان الكيفيَّة التي يتم بها الترويج للتدبير اخلالصي 
رون بالعزف  في النشاطات التنصيريَّة، وهو األسلوب الذي يعتمده املنصِّ
حمة اإللهيني؛ حيث ميكننا الوقوف  اسني هما: احملبَّة والَرّ على َوتَرين حسَّ

على اآلتي:
ة الرب للبشر مع رحمته بهم: أ. التركيز على محبَّ

وال شكَّ أَنّ الفطرة في اإلنسان تدعوه إلى أن يحبَّ من يحبُّه؛ فكيف 
على  النَّصارى  ز  يركِّ وهنا  العاملني.  ربُّ  هو  ويرحمه  يحبُّه  من  كان  إذا 
ها  برحمٍة ال حتدُّ احلب  هذا  تشبُّع  إنَّها  اإللهي،  احلب  هذا  في  خاصيٍَّة 
؛ وهنا يقع اخللل؛ فتارًة يصوِّرون تلك  احلدود؛ فهي تشمل العاصي والبارَّ
وعدم  له،  الهداية  إرادة  حيُث  من  العاصي  تشمل  أنَّها  والرحمة  احملَبّة 
ًة في اخلطاب التنصيري-  رضى هالكه؛ ولكن في أحياٍن أخرى - وخاصَّ
العاصي  تشمل  فالنجاة  النقيض،  بني طرفي  ذلك  في  التسوية  يصوِّرون 
واخلاطئ، وكذلك احملبة، يكفي فقط أن يعترف باملسيح رّبًا؛ وقد انتقد 
اخمللوقات  جميع  خالص  إلى  تنحو  التي  العقيدة  أغلبهم  في  النصارى 
بعض  واقترح  ة.  احلــرَّ اإلرادة  عقيدة  مع  تعارضها  إلمكان  النهاية؛  في 
الالَّهوتيِّني أنَّه من املمكن للمرء أن ينال اخلالص حتَّى وإن كان يتبع ديًنا 
آخر غير املسيحيَّة)1(... ومن الالَّهوتيِّني املشهورين الذين مييلون بشكٍل ما 
إلى ذلك، نذكر: أوريجانوس، وغريغوريوس النيصي، ورانير، ومولتمان)2(.
التدبير  مراحل  طوال  الــربِّ  برحمة  تذكيرهم  كذلك  املالحظ  ومن 
يكون  أحياًنا  التنصيريَّة؛  التلفزيونيَّة  القنوات  بعض  مشاهدة  من  ذلك،  بعض  على  وقفت  وقد   )1(

اخلطاب بذلك واضًحا ومباشًرا؛ وأحياًنا يصعب اجلزم مبرادهم.
تاريخ الفكر املسيحي، مرجع سابق، ص358. بتصرُّف طفيف.  )2(
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وبرغم  برغم سقوطه،  اإلنسان  اهلل  -مثاًل-: حفظ  كقولهم  اخلالصي، 
سيادة املوت على اإلنسان، ظلَّ اإلنساُن في الوجود بسبب رحمة اهلل... 

ل مظاهر الرحمة اإللهيَّة)1(. إَنّ اإلبقاء على اإلنسان كان أوَّ
ب. التركيز على ضعف اإلنسان:

وهذا أمٌر يدركه كذلك النَّاس ببدائه العقول؛ قال اهلل تعالى: )ٿ  
ٹ  ٹ( ]الن�ساء: 15[، وإَنّ الضعيف يحتاج من يرحمه، ويضع عنه 
األثقال التي ترهُقه؛ ويحبُّه حينها لرحمته وشفقته به. قال بعضهم في 
أن  اإلنسان  مبقدرة  ليس  املوت،  من  اإلنسان  يخلِّص  اهلل  السياق:  هذا 
يخلِّص نفسه من املوت؛ إذ تلزمه لذلك نعمُة اهلل، الذي هو وحده احليُّ 

بحكم طبيعته)2(.
ج. التركيز على وصف اآلالم واآلثام:

على  وقفه  ينبغي  بــل  اإلنــســان،  ضعف  عموم  تصوير  يكفي  ال  حيث 
تفصيالته؛ فيوضع نصب عيني الـُمخاَطب ضعُفه أمام االبتالءات اخملتلفة 
التي توغر فيه بآالمها؛ وأمام اآلثام واخلطايا التي حتاول إعدام الروح فيه 
وتبيد إنسانيَّته. إَنّ هذا التركيز منهم، والذي وإن اعتمد على وصٍف واقعيٍّ ال 
غبار عليه؛ غير أنَّ هدفه - بشعوٍر أو من دونه- هو حتطيم اإلرادة اإلنسانيَّة، 
ونفيُها، بل ونفُي التكليف باألساس. املراد ههنا أن يقف الـُمخاطب عاجًزا 
معترًفا أنَّه ال يستطيع شيًئا وال يقدر على شيٍء في مواجهة مصائب الدنيا 
وآالمها، ومواجهة إغراقه في الذنوب واخلطايا؛ ليصرخ: "هل من معني؟"، 
"هل من مخلِّص؟" "هل من راحٍم؟" لتأتَيُه في إثر ذلك دعوات الرحمة بوجود 

اخمللِّص والفادي، رجاِء األمم، الذي يحبُّه ويرحُمه.
موت املسيح على الصليب حسب تسليم اآلباء، مرجع سابق، ص237.  )1(

معجم الالَّهوت الكتابي، مرجع سابق، ص782.  )2(
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د. التركيز على صفات اخمللِّص:

بذله  الذي  اآلب  ذبيحِة  خطيَّة،  بال  هو  الذي  الوحيد،  اهلل  ابن  فهو 
كفارًة خلطايا البشر، وفداًء لهم. الذي أخذ الصورة البشريَّة حني تأنَّس 
به  واستُهزئ  ب  وعذِّ الصليب،  فوق  ميوت  أن  وَقِبل  إنساًنا(،  صار  )أي 
الدعويَّة  والنتيجة  بهم.  رحمًة  البشريَّة  خلالص  اآلتي  وهو  موته،  قبل 
مات للصفات هي: كيف ال تكون ممتّنًا ملن  التي يصوغونها بعد هذه املقدِّ
أحبك وضحى ألجلك، وكان رحمًة لك؟ كيف ال تتبعه؟ أال يستحقُّ منك 
أن تكون خادمه؟ إلى آخر االستفهامات التي حتاول أن تثير في اخملاَطب 
إالَّ  اإلحساُن  يُقابل  ال  أن  اإلنسانَيّة فطرًة  النَّفس  في  ز  ُركِّ الذي  احلياء 
باإلحساِن. وهنا يأتي النصُّ الشهير من إجنيل يوحنا: »ألنَّ هكذا أحَبّ 
اهلل العالَم حتَّى بَذل ابنه الوحيد؛ لكي ال يهلك كلُّ من يؤمن به؛ بل تكون 
بل  العالم؛  ليدين  العالم  إلى  ابنَه  اهلل  يرسل  لم  ألنَّه  األبديَّة.  احلياة  له 

ليخلُص به العالُم«)1(.
هـ. التركيز على حدوث اخلالص:

الكلمات  في  تُــذاع  وأفراًحا  تهليالٍت  جند  التَّنصيري  اخلطاب  في 
والصور والصلوات، بسبب اخلالص الذي وقع باخمللِّص يسوع ابن اهلل 
الوحيد -بزعمهم- فيشعرونك بتلك األفراح وكأنَّه حقيقًة قد وقع، وأنَّه 
حقيقٌة معيشٌة. ولكنَّ الفرح عادًة ما يُذهب عقل اإلنسان إلى أبعد املدى؛ 
ة فرحه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربُّك. والسؤال  كالذي أخطأ من شدَّ

ههنا: هل حتقق اخلالص فعاًل؟ 
ما  هو  ثمراته  وأقصى  حاالته  أحسن  في  هو  ق،  تتحقَّ ما  أنَّ  احلــقُّ 
لهم.  يحدث  ا  ممَّ أعجُب  هو  ما  يحدث  لم  ثمراٍت،  من  لألنبياء  يحدث 

يوحنا 3: 17-16.  )1(
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والفاسقون  والعصاة  يعتقدون-  كما  اهلل  -بابن  وكافر  مؤمٌن  فالنَّاس 
ألَّه املسيح  واملذنبون اخلطاة موجودون؛ والشعائر ما تزال في دين من 
ابن مرمي؛ وملكوت السماوات ونعيمه مخصوص باملتَِّبع املؤمن دون من 
عليهم  ة  حجَّ ذلك  ليكون  للنَّاس  ظهر  حني  -بزعمهم-  اهلل  وابن  ســواه؛ 
كاألنبياء متاًما-   - البشريَّة  الصورة  إالَّ في  يظهر  لم  لهدايتهم  وسبياًل 
وبعد قيامته في قولهم لم يره إالَّ أناٌس قليلون، ومخصوصون من الذين 
آمنوا به أصاًل من قبُل. وهو بعد قيامته - في زعمهم- قد أرسل تالميذه 
له مبا فعل؛  النَّاس باخلالص وطريِقِه، ويشهدوا  روا  ليبشِّ به  واملؤمنني 
لكن: أليست هذه -بعيِنها- طريقة األنبياء التي حكموا عليها بأنَّها غير 
ق األثمار التي ترجتيها رحمة الرب وحبُّه للبشرية؟ بلى،  مجدية، وال حتقِّ

لم يتغيَّر شيءٌ البتَّة.
وإذا تأملنا كالًما مبالًغا فيه كقولهم: "وقد حمل املسيح.. جميع ذنوب 
م قيود  اجلنس البشري، وعيوبَه، وأفناها أمام احلضرة اإللهيَّة؛ ثمَّ حطَّ
لنسٍل  رأًسا  الثالث. وهكذا صار  اليوم  القبر حّيًا في  إذ قام من  املوت، 
روحيٍّ جديٍد، بحياٍة مختلفٍة متاًما عن احلياة الفانية التي ورثناها من 

آدم")1(. ال جند فيه بتاًتا حقيقة التغيير.

قراءة صوفيَّة إلجنيل يوحنَّا، مرجع سابق، ص 128.  )1(
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املبحث الثالث
صراني النقد اإلسالمي للخالص النَّ

من خالل الرحمة

-وهو  النقد  إلى  السابقة  مات  املقدِّ في  بيَّناه  الــذي  بعد  ههنا  نأتي 
املقصود بالبحث- والنقد ههنا جعلناه للمرتكزات التي حتمل بناء املفهوم؛ 
وجعلناه من خالل املفاهيم اإلسالميَّة التي ال تتناقض: ال في نفسها، وال 
ال بيان  في غيرها؛ فنحاول ههنا القيام بخطوتني متساندتني ألجل ذلك: أوَّ
ة في اإلسالم؛ مع بيان تناسق معانيها، واتِّساق  معالم الرحمة اإللهيَّة احلقَّ
بناًء على  نقوم  ثانًيا:  ثمَّ  السواء.  والتشريعات على  املفاهيم  نسيجها في 
املفاهيم السابقة بكشف االضطراب الذي سلكه النَّصارى في محاولة جعل 

اخملطط اخلالصي متناسًقا منطقّيًا، ويعنينا التبرير بالرحمة أساًسا.

ل املطلب األوَّ
ة في اإلسالم، بيان معالم الرحمة اإللهيَّ

وتناسق معانيها املبثوثة في الشريعة

ة والعطف  الرحمة في اللغة، يعود جذرها إلى أصٍل واحٍد، يدلُّ على الرقَّ
حمة مبعًنى؛ يقال: رِحَم ُرْحًما)1(. والفرق  والرأفة. والرُّحم واملرحمة والرَّ

أبو احلسني أحمد بن فارس بن زكريا: املقاييس في اللغة؛ ت شهاب الّدين أبو عمرو؛ )دط(، =  )1(
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خلقًة؛  وغيره  القلب  في  يكونان  والغلظة  ة  الرَقّ أنَّ  ة:  والرقَّ حمة  الرَّ بني 
ة  والرحمة فعل الراحم؛ والنَّاس يقولون: »رقَّ عليه فرحمه« يجعلون الرَقّ
حمة؛  حمة: أنَّ الرأفة أبلغ من الرَّ حمة)1(. والفرق بني الرأفة والرَّ سبب الرَّ
]التوبة:117[  ۈئ(  )ۆئ   تعالى:  قوله  في  إَنّ  عبيدة:  أبو  قال  ولهذا 
م  تقدَّ فإذا  املعنى؛  في  األبلغ  في  يكون  التوكيد  أنَّ  أراد  وتأخيًرا؛  تقدمًيا 
حمة أعمُّ من اللُّطف)3(. والرأفة  ًرا.)2( والَرّ األبلغ في اللَّفظ كان املعنى مؤخَّ
.)4( ورحمة اهلل  مبالغٌة في رحمٍة مخصوصٍة، هي رفع املكروه، وإزالة الضرِّ

ٌة بخواص عباده)6(. ٌة وسعت كلَّ شيٍء)5(، وصالتُه خاصَّ عامَّ
من  أبلغ  ورحمن  غيره)7(.  به  يسمَّ  لم  به،  خاٌص  حمن«  »الرَّ تعالى  واسمه 
ى به غيره، وال يوصف؛ والرحيم يوصف به  رحيم؛ والَرّحمن خاصٌّ لله، ال يسمَّ
غير اهلل تعالى، فيقال: رجٌل رحيٌم، وال يقال رحمن)8(. وإنَّما قيل هلل عزَّ وجلَّ 
اللُّغة  اد اجلوهري: الصحاح، تاج  = دار الفكر: بيروت- لبنان، )دت(؛ ص446؛ إسماعيل بن حمَّ  
لبنان  بيروت-  للماليني:  العلم  دار  )ط3(،  ار  عطَّ عبدالغفور  أحمد  حتقيق  العربيَّة،  وصحاح 
)1929/5(؛ مجد الّدين محّمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس احمليط، ت خليل مأمون شيحا؛ 
د  محمَّ بن  املبارك  السعادات  أبو  ين  الدِّ مجد  ص.  2007م،  لبنان،  بيروت-  املعرفة:  دار  )ط2(، 
اجلزري ابن األثير: النِّهاية في غريب احلديث واألثر، حتقيق علي بن حسن بن علي بن عبداحلميد 

احللبي األثري، )ط1(، دار ابن اجلوزي: الرياض- اململكة العربيَّة السعوديَّة، 1421هـ، ص 352.
القاهرة-  والثقافة:  العلم  دار  سليم،  إبراهيم  د  محمَّ ت  اللغوية،  الفروق  العسكري:  هالل  أبو   )1(

جمهورية مصر العربية، ص 196.
الفروق اللغوية، مرجع سابق، ص 196.  )2(

د املصري،  الكلِّيات، حتقيق عدنان درويش، محمَّ أيُّوب بن موسى احلسيني الكفوي:  البقاء  أبو   )3(
سة الرسالة: بيروت- لبنان، 1998م، ص 53. )ط2(، مؤَسّ

املرجع نفسه، ص 471.  )4(
قوله تعالى: )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ( ]غافر:7[؛ وقال تعالى: )ٿ   ٹ  ٹ   ٹ   )5(
( ]الأعراف:156[ والكافر شيءٌ وال يدخلها؟ جوابه: املراد بعموم »ُكلَّ َشْيٍء« اخملصوص وهم املؤمنون؛ 
ين بن جماعة:  ٌة؛ بدر الدِّ نيا، فإنَّها عامَّ ُر ُكلَّ َشْيٍء«. أو أَنّ املراد: رحمته في الدُّ كقوله تعالى: »تَُدمِّ
كشف املعاني في املتشابه من املثاني، )ط1(، حتقيق عبداجلواد خلف، دار الوفاء: املنصورة- مصر، 

1990م، ص 318.
الكلِّيات، مرجع سابق، ص 471.  )6(

مشقي: تفسير القرآن العظيم، )ط1(، دار ابن  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدِّ  )7(
حزم: بيروت- لبنان، 2000م، ص 66.

د اجلزري ابن األثير: النِّهاية في غريب احلديث واألثر،  ين أبو السعادات املبارك بن محمَّ مجد الدِّ  )8(
حتقيق علي بن حسن بن علي بن عبداحلميد احللبي األثري، )ط1(، دار ابن اجلوزي: الرياض- 

اململكة العربيَّة السعوديَّة، 1421هـ، ص 352.
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، ويُلجأ إليه برحمته...  حمة، ويقدر على كشف الضرِّ رحمن، ألنَّه ميلك الرَّ
حمة،  ولم يَُجْز أن يُقال للمخلوق رحمن، ألنَّه ال يقدر كقدرته؛ فربَّما رقَّ بالرَّ
ولم يقدر على كشف الضرِّ عن املضرور، فقيل له رحيٌم، وال يقال له رحمٌن)1(.
والرحمُة في القرآن العظيم قد وردت على أربعة عشر وجًها: اإلسالم، 
ة،  ة، النِّعمة، القرآن، الرزق، النصر والفتح، العافية، املودَّ اجلنَّة، املطر، النبَوّ
د S)2(. فيمكنُّنا تتبُّع سياقاتها من  اإلميان، التوفيق، عيسى ، محمَّ
من  املوضوع  يخدم  مبا  ذلك  نحاول  وسوف  وأسرارها؛  معانيها،  إدراك 

خالل العناصر اآلتية:
أ. الرحمة في املعتقد واإلميان:

أنَّه جلَّ وعال خاطبنا  املعتقد واإلميــان،  تعالى في  اهلل  إَنّ من رحمة 
نربط  الذي  القدَر  الوحي  بنور  وعلَّمنا  أفئدتنا؛  تعِقله  الذي  القدر  على 
ك  يشكِّ وال  بعًضا؛  بعضه  يُبطل  ال  بحيُث  ــاه؛  إيَّ مستيقنني  قلوبنا  عليه 
بعضه في بعٍض؛ بل على النقيض من ذلك: يُفهم بعضه بعًضا، ويزيد من 
د الشكوك واألوهام؛ في املقابل جند أنَّه ال رحمَة في ظنون  اإلميان، ويبدِّ
يشهد  الديانة،  هو جوهر  بثالوٍث  تعبَّدهم  الربَّ  بأنَّ  الواهمة  النصارى 

العقل ببطالنه؛ وبشروٍح يزيد بعضها في إبهام بعٍض)3(.
أبو حامت أحمد بن حمدان الرازي: كتاب الزينة في الكلمات اإلسالمَيّة العربيَّة، حتقيق حسني بن   )1(
فيض اهلل الهمداني اليعبري احلرازي، )ط1(، مركز الدراسات والبحوث اليمني: صنعاء- اليمن، 

1994م، ص 191-190.
الكرمي،  القرآن  والنظائر في  الوجوه  أو إصالح  القرآن،  الدامغاني: قاموس  د  احلسني بن محمَّ  )2(
ص199.  1980م  لبنان،  بيروت-  للماليني:  العلم  دار  )ط3(،  األهل،  سّيد  عبدالعزيز  حتقيق 

والكلِّيات، مرجع سابق، ص 472-471.
س، وكذلك من خالل  ويتَّضح ذلك لنا جلّيًا من خالل بيانهم عدم وجود األدلة الواضحة من الكتاب املقدَّ  )3(
الكالم املتدرِّج في تقرير الثالوث عبر اجملامع النَّصرانيَّة املتعاقبة خالل القرون األولى من تاريخها؛ 
ر إالَّ  وح الُقُدس لم تتقَرّ ل مرة استعمل بها حسب الالهوت املسيحي كان في مجمع نيقية؛ وإلهَيّة الرُّ وأوَّ
ًة  في اجملمع األَوّل للقسطنطينيَّة. ثمَّ لم ينته الكالم فيها؛ بل استمرَّ الكالم حول طبيعة الثالوث، خاصَّ
حول الطبيعة واملشيئة لألقنومني: "اآلب واالبن" ... إلخ. بل إنَّ اللفظة في حدِّ ذاتها متأخرةٌ في الظهور 

واالستعمال؛ في أواخر القرن الثاني في صفتها اليونانية عند ثيوفيلس األنطاكي، =
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األسماء  من  ــاه  إيَّ علَّمه  مبا  ــه  ربَّ يعرف  أن  املؤمن  على  ينبغي  وإنــه 
فات؛ فاهلل الرحمن الرحيم هو شديد العقاب، وهو املنتقم اجلبَّار؛  والصِّ
على  واتِّــكــاٌل  تعالى؛  بــاهلل  جهٌل  األخريات  دون  صفٍة  إلى  العبد  ونظر 
األماني الكاذبة. وُذهول النَّصارى عن ذلك أوقعهم في تناقضاٍت عديدة، 
عوا في تصوير محبَّة اهلل تعالى  ا توسَّ متعلِّقة بصفات اهلل تعالى؛ حيث لــَمّ
لإلنسان، ورحمته به -من دون نوٍر َوْحِيٍي، بل من عند أنفسهم- وقعوا في 

االنتقاص من العديد من صفاته كما مَرّ بنا.
ب. الرحمة في الشرائع والكتب:

إنَّ اهلل تعالى أنزل من رحمته في الشرائع وفي الكتب؛ نوًرا يهدي به 
بالتكاليف -فهو ال  يَُشقَّ عليهم  اتَّبع رضوانه سبَل السالم؛ ولم  من  اهلل 
تعالى  اهلل  يعاقب  الطيِّب من اخلبيث. وقد  ليميز  وإنَّما  يريد هالَكُهم- 
إلى  زمــاٍن  في  قضى  كما  بظلمهم  أناًسا  اخلامت  الدين  قبل  بتشريعاٍت 

الذين هادوا: )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ىى   ې     ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ  
ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  
ىئ     مئ   جئحئ   ی   یی   ی   ىئ   ىئ    ىئ    ېئ   ېئ      ېئ  
]الن�ساء:162-160[.  جتحت(  يب     ىب   مب   خب     حب    جب   يئ  
فالعقوبة بغرض التأديب والتطهير، والعودة بهم إلى طريق اهلل املستقيم؛ 
م  تعالى إليهم عيسى ابن مرمَي ورحَمهم بنسخ بعض ما ُحرِّ اهلل  فأرسل 
عليهم: )ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ( 
م النِّعمة عليهم،  ٍد S، ويتمِّ ]اآل عمران:50[.  ليختم اهلل تعالى برحمته محمَّ

ر به في التوراة: )  ڇ  ڇ   وعلى اإلنسانيَّة جميًعا، والذي بَشَّ
= وفي صفتها الالتينية عند ترتليانس. انظر: معجم اإلميان املسيحي، مرجع سابق، ص 163، ودائرة   

..dictionnaire de la theologie Catholique ; p598 املعارف الكتابية، مرجع سابق، )327/1(؛ و
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ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   
ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک( ]الأعراف: 157[.

إَنّ رحمة اهلل تعالى تتجلَّى في كلِّ شرائعه؛ وعظمتُها تظهر في كونها 
يوبقه.  وما  يُصلحه  مبا  ـًِما  عال به،  وركَّ اإلنسان  خلق  الذي  من  صــادرًة 
جعل  وال  ُمستعاٍن،  بغير  تركه  وال  يُستطاع،  ال  مبا  يكلِّفه  لم  أنَّه  رحمته 
وليست  بكثيٍر؛  احلالل  بجوار  م  احملــرَّ فما  بانقطاع؛  الدنيا  إلى  سبيله 
العبادات تستغرق نهار العبد وليلَه، وإن كانت النيَّة والذكر تستغرقانهما. 
م حياة الفرد واجملتمع، وتضبط عالقات العبد بخالقه،  هي شرائع تنظِّ
ومبخلوقاِت ربِّه بشًرا وحيواًنا ونباًتا وجماًدا، كلُّها شرائع جتعل اخللق 

متراحمني، مظهرين لتجلِّي الصفة فيهم. 
العقوبة  تقتضي  ومخالفتها  بها؛  ليُعمل  تعالى  اهلل  أنزلها  والشرائع 
-شرًعا وقدًرا- رحمًة بالعبد ال إهالًكا له؛ فالتزام الشرائع فيه صالح 
اإلنسان في الدنيا وفي اآلخرة؛ ومخالفتها إهالٌك لنفسه في الدارين؛ 
للعبد، وإصالٌح منه -وله-  فالعقوبات -كاحلدود مثاًل- رحمٌة وتطهيٌر 
ء؛ وابتالءٌ لتمحيص صادق التوبة؛ وتدريٌب عمليٌّ على اإلقالع  لعمله السيِّ
وعدم العودة للذنوب واملعاصي؛ إلى آخر ذلك من احِلَكم التي ال يحيط 

بهنَّ إالَّ العالم بهنَّ سبحانه.
تعدُّ  الراحمة  بعِض مقاصدها  بيان  أسلفنا  كما  العقوبات  دائرة  وإَنّ 
ضيِّقًة في مقابل سعة رحمة اهلل تعالى، ولذلك ورد في احلديث عن أبي 
ا قضى اهللُ اخللَق، كتب في كتابه  هريرة  قال: قال رسول اهلل S: »لـمَّ

على نفسه -فهو موضوٌع عنده-: إنَّ رحمتي تغلب غضبي«)1(.
قالوا:  ح6905، ص1242.  وأنَّها سبقت غضبه،  تعالى،  اهلل  رحمة  في سعة  باٌب  التوبة،  مسلم:   )1(
واملراد بالسبق والغلبة هنا: كثرة الرحمة وشمولها؛ كما يقال: غلب على فالٍن الكرُم، والشجاعة 
ين أبو زكريا يحيي بن شرف النووي: املنهاج في شرح صحيح مسلم بن  إذا كثرا منه. محيي الدِّ

اج، بيت األفكار الدولية: عمان- األردن؛ الرياض- اململكة العربية السعودية، ص1611. احلجَّ
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ا في النَّصرانيَّة التي لم تشتمل على تشريعاٍت ذات باٍل -ألنَّه في  أمَّ
األصل ما جاء املسيح  إالَّ متَّبًعا لشريعة موسى - فإنَّ النَّصارى 
ابتدعوا شرائَع هي مزيٌج من بعض ما كان في شريعة التوراة، مع حتويٍر لها 
لتتناغم مع املعتقدات اجلديدة؛ مع إحاطتها بتعقيداٍت أَسراريَّة؛ جعلتهم 
لني لَرَهٍق شديٍد؛ من دون أن تظهر تباشيُر  يتعَبّدون مبا ال يعلمون، متحمِّ
احلدود  تضع  أو  بعض؛  مع  بعضهم  الناس  حياة  م  تنظِّ ربَّانيَّة)1(  رحمٍة 
ا ما هو مسطوٌر في تنظيم اجملتمع ونحوها من النظم في  الرادعة. وأَمّ
يني  كتابات النَّصارى قدمًيا وحديًثا؛ فغالبه األعمُّ هو من خارج النَّص الدِّ
اإلجنيليِّ الذي بني أيديهم اليوم؛ وإنَّما يستمدون أشياَء من التَّوراة التي 
رين والفالسفة، ونحوهم. بني أيدي اليهود، ومعالَم أخرى من كالم املفكِّ

ج. الرحمة في األخالق والسلوك:

يُثمر  بالشريعة،  االلتزام  وإَنّ  ريعة؛  الشَّ من  هما  والسلوك  األخالق 
سلوًكا وُخلًقا رفيًعا؛ ولذاك كان رسول اهلل S قرآًنا ميشي بني النَّاس؛ 
اًنا،  لعَّ أُبعث  لم  »إنِّي  اُدُع على املشركني، قال:  اهلل،  يا رسول  ا قيل:  ولـَمّ

وإنَّما بُعثُت رحمًة«)2(. 
ورحمة اهلل تعالى تتجلَّى كذلك في َرْزِق النَّاس اخللق احلسن، سواًء 
وكذلك  به؛  والتخلُّق  اكتسابه  في  لهم  أذن  ما  أو  فطرًة،  عليه  جَبلهم  ما 
مبا اصطفاه لهم من املبلِّغني املتخلِّقني، الذين نصبهم لهم إسوًة حسنًة؛ 

فينظر العبد فيهم ويقتفي األثر.
ملا  باب األخالق؛  املسلمني في  أن يحاوروا  كثيًرا  يعجبهم  والنَّصارى 
يعتقدونه لديهم من الثراء في التَّشريعات األخالقَيّة، والتي يُظهرون بها 
الرحمة أنزلت فعاًل في ما أنزله اهلل تعالى على أنبيائه من بني إسرائيل، وعلى آخرهم عيسى   )1(

فوا ما أنزله اهلل إليهم. ؛ وإنَّما طمسو آثارها يوم حرَّ
لة، باب النَّهي عن لعن الدوابِّ وغيرها، ح6556، ص1184. مسلم: البر والصِّ  )2(
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ًة في عدم مدافعة السيِّئَة بالسيِّئِة؛ مصوِّرين  املرحمَة التي لديهم، وخاصَّ
وغاب  بالرحمة؛  للنَّاس  معاملتهم  في  التجلِّيَّات  أعظم  من  وكأنَّه  األمر 
عنهم أنَّ عدم مدافعة السيِّئة بالسيِّئة مطلًقا ال يُصلح معاش النَّاس في 
كلِّ األحوال؛ كما ال يُصلحه مواجهة كلِّ السيِّئات بالسيِّئات في كلِّ زماٍن 
ين  ومكاٍن. وإنَّما شريعة اإلسالم اخلالدة التي متَّت بها النعمة بكمال الدِّ
اهلل  أوجب  بحيث  وعماًل؛  نظًرا  النَّاس  ملعاش  التي جاءت مصلحًة  هي 
العدل وندب إلى الفضل؛ فمن انتصر من بعد ُظلمه فال سبيل عليه؛ ومن 
ن ظلمه فهو كرمٌي نبيٌل؛ وتوازن األمرين جميًعا في دنيا النَّاس  عفى عمَّ

ا وصدًقا.  ق املرحمة بينهم حّقً يحقِّ
د. الرحمة في األقدار:

ينقلب  وقد  اإلميــان؛  في  يزيد  ا  ممَّ تعالى  اهلل  أقــدار  في  النظر  إنَّ 
م مساراته إلى النقيض من ذلك. فعلى سبيل املثال: إنَّ  ل في تفهِّ املتعجِّ
باب  تعالى  اهلل  يجعلها  دون كسبه  ابتداًء من  املرء  التي تصيب  األقــدار 
 ،S النبيِّ  زوج  عائشة  فعن  محتسًبا  مؤمًنا  اها  يتلقَّ ملن  عظيمٍة  رحمٍة 
قالت: سألُت رسول اهلل S عن الطاعون، فأخبرني أنَّه: »عذاٌب يبعثه 
يقع  أحٍد  من  ليس  للمؤمنني:  رحمًة  جعله  اهلل  وأنَّ  يشاء؛  من  على  اهلل 
الطاعون، فيمكث في بلده صابًرا محتسًبا؛ يعلُم أنَّه ال يصيبه إالَّ ما كتب 

اهلل له، إالَّ كان له مثل أجر شهيٍد«)1(.

مناَسَبٌة  هي  احملتسب،  الصابر  للمؤمن  رحمٌة  هي  التي  واملصائب 
ليُظهر العبدالرحمة التي جعلها اهلل تعالى في قلبه املؤمن؛ فعن أسامة بن 
زيٍد  قال: أرسلت ابنة النبيِّ S إليه: إَنّ ابًنا لي ُقبض، فْأِتنا. فأرسل 
بأجٍل  عنده  وكلٌّ  أعطى؛  ما  وله  أخذ،  ما  هلل  »إَنّ  ويقول:  السالم  يُقرئ 

البخاري: أحاديث األنبياء، باٌب، ح3474، ص731.  )1(
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لَيْأِتَينَّها. فقام ومعه  ى؛ فلتصبر، ولتحتسب«. فأرسلت إليه تقسم  مسّمً
ثابٍت، ورجاٌل.  سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبيُّ بن كعٍب، وزيد بن 
أنَّه قال:  تتقعقع، قال حِسبته  ونفُسه  الصبيُّ   S اهلل  إلى رسول  فُرفع 
، ففاضت عيناه. فقال سعٌد: يا رسول اهلل ما هذا؟ فقال: »هذه  كأنَّه شنٌّ
رحمٌة جعلها اهلل في قلوب عباده؛ وإنَّما يرحم اهلل من عباده الرُّحماَء«)1(.

هـ. الرحمة في املعاش:

قال اهلل تعالى ممتّنًا على النَّاس برحمته: )ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ( ]الأعراف:10[. وقال كذلك سبحانه: )ۈئ  ېئ  
ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی   ی   جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب    حب  خب  
مب  ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  مث  ىث  يث( ]اجلاثية:13-12[. 
ر لهم أرزاًقا وأقواًتا، من خزائن  ا خلق، وقَدّ ر لإلنسان ما شاء مَمّ فاهلل سَخّ
م عليهم اخلبائث، رحمًة  الطيِّبات، وحرَّ لهم  التي ال تنضب، وأحلَّ  فضله 
يتَّصفوا  النِّعم واملراِحِم- أن  بهم. وأمرهم في مقابل ذلك -من بعد شكر 

)ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ   روا وال يفسدوا:  ة فال يسرفوا وال يبذِّ بالِرَقّ
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ( ]اآل عمران:13[؛ وأمرهم أن يتَّصفوا 
رها لهم؛ قال S: »إَنّ اهلل كتب اإلحساَن  حمة مع اخمللوقات التي سخَّ بالرَّ
بحَة.  على كلِّ شيٍء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلَة؛ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّ

وليُحدَّ أحُدكم شفرته، وليُِرح ذبيحتَُه«.)2(
أزاًل وسيظلُّ  يزل  لم  تعالى رحمٌن رحيٌم  اهلل  إنَّ  املعاد:  والرحمة في 
ا؛ ورحمته في الدار الدنيا، وفي الدار  ل واآلخر حّقً كذلك أبًدا، هو األوَّ
من  النَّوح  كان  إذا  عليه  أهله  بكاء  ببعض  امليِّت  ب  »يعذَّ  :S النبيِّ  قول  باب  اجلنائز،  البخاري:   )1(

سنَّته«، ح1284، ص266.
التِّرمذي: الِديَّات، باب ما جاء في النَّهي عن املَثُلَِة، ح1409؛ ص332. وقال: هذا حديٌث حسٌن   )2(

حه األلباني. صحيٌح؛ وصَحّ
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اآلخرة، فهو رب العاملني جميًعا؛ وإذا كانت الدار الدنيا -كما يدلُّ عليها 
األقدار  فيها  وتـختلط  رات،  واملكدِّ واآلالم،  باملنغِّصات  ممتلئًة  اسمها- 
ًة؛ مبا اقتضته حكمة اهلل تعالى من كونها دار ابتالء ومتحيٍص  حلوًة وُمرَّ
للخلق؛ فإنَّ الدار اآلخرة دار اجلزاء، ودار اخللود، وهي الباقية. وعلى 
زمن  ومجيء  االبتالء،  وانتهاء  الفانية،  الدنيا  احلياة  انقطاع  فإَنّ  ذلك، 

اجلزاء، هو أدعى لظهور جتلِّيات رحمة اهلل تعالى باخللق.
فعن أبي هريرة  قال: سمعت رسول اهلل S يقول: »إَنّ اهلل خلق الرحمة 
يوم خلقها مئة رحمٍة؛ فأمسك عنده تسًعا وتسعني رحمًة؛ وأرسل في خلقه 
حمة لم ييأس من  كلِّهم رحمًة واحدًة. فلو يعلم الكافر بكلِّ الذي عند اهلل من الرَّ
اجلنَّة؛ ولو يعلم املؤمن بكلِّ الذي عند اهلل من العذاب، لم يأمن من النَّار«.)1( 
وفي مسلٍم: »إَنّ هلل مئة رحمٍة، أنزل منها منها رحمًة واحدًة بني اجلنِّ واإلنس 
. فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون؛ وبها تعطف الوحش على  والبهائم والهوامِّ
ر اهلل تسًعا وتسعني رحمًة، يرحم بها عباده يوم القيامة«)2(. ومن  ولدها؛ وأخَّ
دين الذين بلغت بهم ذنوبهم دخولهم  أعظم تلك الرحمة إخراج عصاة املوحِّ
النَّار فعن أبي هريرة مرفوًعا: »حتَّى إذا أراد اهلل رحمة من أراد من أهل النَّار، 
أمر اهلل املالئكة أن يُخرجوا من كان يعبُد اهلل؛ فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار 
من  أهل احملشر  ورحمة  الشفاعة؛  ورد في حديث  ما  وكذلك  جود«)3(.  السُّ

قاق، باب الرجاء مع اخلوف، ح6469، ص1315. البخاري: الرِّ  )1(
مسلم: التوبة، باب في سعة رحمة اهلل تعالى، وأنَّها سبقت غضبه، ح6908، ص1242. وهنا كالٌم   )2(
جميل البن حجر قال: فال يقطع النظر في الرجاء عن اخلوف، وال في اخلوف عن الرجاء. لئاَلّ 
ل إلى املكر؛ وفي الثاني إلى القنوط؛ وكلٌّ منهما مذموٌم. واملقصود من الرجاء أَنّ  يفضَي في األوَّ
من وقع منه تقصيٌر فليحسن ظنَّه باهلل، ويرجو أن ميحو عنه ذنَبُه؛ وكذا من وقع منه طاعٌة يرجو 
ا من انهمك على املعصية راجًيا عدم املؤاخذة، بغير ندٍم، وال إقالٍع، فهذا في غروٍر.  قبولها. وأَمّ
وما أحسن قول أبي عثمان اجليزي: »من عالمة السعادة أن تطيع وتخاف أن ال تُقبل؛ ومن عالمة 
الشقاء أن تعصَي وترجو أن تنجو«. ابن حجر العسقالني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 

وليَّة: اململكة العربيَّة السعوديَّة، )2840/3(. )دط(، بيت األفكار الدَّ
البخاري: األذان، باب فضل السجود، ح806، ص172.  )3(
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املؤمنني، وتيسير احلساب، والتجاوز عن املذنبني، ومكافأة محسني الظنِّ به 
ه للصاحلني في اجلنَّة من نعيم؛ مبا ال عني  سبحانه مبا ال يحتسبون، وما أعدَّ
رأت، وال أذٌن سمعت، وال خطر على قلب بشر؛ وعلى خلود في نعيٍم مقيٍم؛ 

إلى آخر ذلك من الرحمات التي ال يحيط بها إالَّ الرحمن الرحيم.

املطلب الثاني
ات بيان اضطراب التبرير بالرحمة في كامل محَطّ

صراني التدبير اخلالصي الَنّ

شبه  النَّصراني  الــربــط  انكسار  فــي  ننظر  أن  ههنا  نــحــاول  ســوف 
إن يصلح في  أنَّه  لنبيِّن كيف  التدبير اخلالصي؛  ات  املنطقي بني محطَّ
مؤثًِّرا في  يكون  أو  أو ال يستقيم مع غيره،  جزئيٍَّة ال يصلح في أخرى؛ 
فهم بقَيّة صفات الرب، بحيث يحدُّ منها، أو يلغيها، ونحوها من األمور 

املستشكالت أو املمتنعات؛ فلنشرع في املقصود كاآلتي:
أ. الرحمة واخلطيئة:

اهلل الرحمن الرحيم لم يؤاخذ آدم وزوَجه مبعصيتهما؛ وذلك ألنَّهما 
ين عليها، لم يكونا مبارزين ربَّهما بالعداء، وإنَّما حلقهما  لم يكونا مصرَّ
النِّسيان ملا نُبِّها عليه قباًل؛  وكيف ال يرحمهما وهو العزيز احلكيم الذي 
اًء، قاباًل أن يصدر منه الذنب والعصيان،  ر أن يخلق اإلنسان خطَّ قد قَدّ
تبًعا خللقه مختاًرا للخير أو الشر؛ قد سبق علُمه تعالى بذلك ولم يفجؤه 

ذلك -عياًذا باهلل-.
يعرفا  أن  ربُّهما  وأراد  أدركتهما؛  قد  وزوجه  بآدم  تعالى  اهلل  ورحمة 
ربُّه  علَّمه  ثَمّ  ويعرفا شؤمها؛  املعصية  يذوقا طعم  وأن  عملّيًا،  عدوَّهما 



196

لة بعد املعصية بالتوبة، )ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب   الرحمة املتنزِّ
خب  مب  ىب( ]البقرة: 37[. وختام الرحمة رحمٌة بقبول التوبة. 

وإذا كان آدُم كما يقول القرآن: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]طه: 115[ أي إَنّ 
طبيعته ال تثبُُت في التَّصميم على األمر، مع يقظٍة، وعدم غفلٍة، فماذا 
نسي آدُم؟ هل نسي النَّهي اإللهي، أم احلذر من كيد إبليس؟ أم الصفات 
واملالمح املميِّزة لتلك الشجرة؟ ومهما كان األمر، فإنَّ األكل ال يدلُّ أبًدا 

ي الواعي لألمر اإللهي)1(. على التحدِّ
النصارى  لــدى  اخلليقة  بــدايــة  ــا  أمَّ بالرحمة؛  اخلليقة  بــدايــة  هنا 
ربُّه  له  يغفر  فلم  زوجه،  بسبب  آدم  أخطأ  حيُث:  مأساويَّة  فمشاهدها 
وال لزوجه؛ بل دخل ما لم يكن يعلمه الربُّ من املقادير، بانكسار العالقة 
ة وقريبًة؛ وأشنُع منها عجز الرب عن رحمِة من لم يرده  رها خاصَّ التي قدَّ
ت مسيرة اخلليقة دهًرا والربُّ يدبِّر: كيف يعيد  قدًرا أن يعصيه؛ واستمرَّ

العالقة بينه وبني اإلنسان الذي خلقه على صورته كما أرادها؟ 
وقع  يَّتهما  ذرِّ إلى  وزوجه  آدم  من  العقوبة  امتداد  تصويَرهم  إنَّ  كما 
مه أبوهم؛ مع  ًدا من رحمة الرب بخلقه؛ فيأثم النسل مبا قدَّ منهم مجرَّ
ا من رحمة اهلل تعالى كما  تصويرهم ذلك عداًل، وهو واضٌح بطالنه. أمَّ

جاء جمال توصيفها في اإلسالم، فقوله تعالى: )ی  ی  ی     ی  جئحئ  
يت   ىت   مت   حتخت   جت    يب   ىب   خبمب   حب   جب    يئ   ىئ   مئ  
جث( ]النجم: 38،-41[«. وبطبيعة احلال من دعى النَّاس إلى املعصيٍة أو 
سنَّها فإنَّه سيكون عمل املقتدين بدعوته أو فعله، يكونون من كسبه وسعيه 

الذي سيَُراه يوم القيامة، وليس من باب حتميله وزًرا من دون ذنٍب. 
د عبدالهادي أبو ريدة: قاموس القرآن الكرمي؛ مضمون القرآن الكرمي في قضايا اإلميان  محَمّ  )1(

م العلمي: الكويت، 1997م، ص125. سة الكويت للتقدُّ ة واألخالق والكون، )ط2(، مؤسَّ والنبَوّ
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ب. الرحمة والعدل واحلكمة:

الرحمة  صفة  شنيٍع  بشكل  اخلالصي  التدبير  مفاهيم  في  تتعارض 
تصوير سعة  في  النَّصارى  مع صفة احلكمة؛ فطريقة  العدل  مع صفة 
الرحمة اإللهية جعلتهم - من حيث ال يشعرون- يقعون في االنتقاص من 
صفتي العدل واحلكمة الربَّانيتني. وهذه حقيقٌة نقف عليها عند متابعة 
ق النسيج الربَّاني للكتاب  التحريف الذي حدث عند أهل الكتاب؛ فمن مزَّ

لن يستطيع بعد ذلك ترقيَعه بأباطيل من خارجه. 
به سخٌط  فيحلُّ  ؛  آدم  عن خطيئة  قولهم  في  ذنٌب عظيم  وههنا 
ربُّهم  ويغيثهم  منها؛  ذنٍب   بال  ويصيبها  الذريَّة،  له  تتحمَّ وغضٌب  ونقمٌة 
بطريق خالٍص من طريق األنبياء والشريعة وهي غير مجديٍة؛ أليس الربُّ 
عليه  -افتراًء  ابنه  يرسل  ثمَّ  بالعزيز احلكيم؟  ليس  باهلل-  هكذا -عياًذا 
ل آالًما وذنوًبا ليس مقتِرَفها على  سبحانه- من دون أن يكون خاطًئا فيتحمَّ
أن يكون ذلك في صورة العقاب، واملوِت كلعنٍة فوق الصليب؛ فأيُّ عدٍل في 
ل؟  عقاب البريء؟ ثمَّ هل يتألَّم اإلله - األقنوم االبن-؟ هل يعجز عن التحمُّ
ن في أذهاننا من تساؤالٍت ليس  هل ميوت اإلله؟ إلى آخر ما ميكن أن يتكوَّ

لها جواٌب إالَّ سقوط هذا التصوير الدرامي للتدبير اخلالصي.  
ج. الرحمة واملوت:

املوت  أنَّ  يتصايحون  النَّصارى  الذي جعل  ما  ههنا:  نتساءل  أن  ولنا 
دخل باألكل من الشجرة؛ ولم يجد الربُّ كيف يتغلَّب اإلنسان على املوت 
التي من  احلياة  بنا، شجرةُ  مَرّ  كما  اجلنَّة  وفي  كيف  الوحيد؟  بابنه  إالَّ 
أكل منها يحيا أبًدا؟ لم تصوير عجز الربِّ هكذا؟ ولم يصوِّرون قسوته 
رونه في صفات البشر كالذي خشي على ملكه أن يأكل  هكذا؟ بل لم يصوِّ

اإلنسان من شجرة احلياة فيصير مثله خالدا؟
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اإلنسان  فلقد خلق  املوت،  لم يصنع  اهلل  إن  قولهم  والشنيع في هذا 
لعدم الفساد واملوت... هذا املوت الذي لم يكن قد أوجده في البدء)1(.

د. الرحمة وطريق اخلالص:

ل األنبياء إلى خامتهم- أنَّه  من رحمة اهلل تعالى في اإلسالم -من أوَّ
ح للخلق سبيل جناتهم وخالصهم من الدنيا إلى اآلخرة؛ طريًقا سبق  يوضِّ
بعَده.  آدم ومن  بها، واقتضتها حكمته وعدله، وقضاها قبل خلق  علمه 
قضى أن ال يراه البشر في احلياة الدنيا بأبصارهم، وركز في ِفَطِرهم 
في  بهم-  -رحمًة  وبالغ  اآلفــاق؛  وفي  أنفسهم  في  ببصائرهم،  يروه  أن 

اإلعذار، فأرسل »)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ( ]الن�ساء: 165[؛ وأنزل اهلل تعالى على من شاء منهم ما شاء من 

كتٍب فيها رحمٌة ونوٌر وهداية وحكمٌة.
خللقه  ذلَّل  ووسائلها؛  الهداية  أدوات  بتذليل  تعالى  اهلل  رحمة  بعد 
لها  فيختار  نفسه  يرحَم  أن  يريد اخلالص  الذي  اإلنسان  فعلى  ُسبُلََها؛ 
الدنيا  سبيل االتِّباع والعبادة والصالح واخليريَّة؛ وأالَّ يوبقها في ضيق 

وخزي اآلخرة.
ههنا الرحمة واضحة املعالم، قويَّة الدالالت؛ ولكن هناك في النصرانية 
ب طريق مخاطبة  تـختلط املعالم وتـختلُّ مرتكزاتها؛ فالربُّ عندهم يجرِّ
ا من عمر البشريَّة  ًة طويلًة جّدً البشر من طريق األنبياء والوحي إليهم مدَّ
تئنُّ حسب تصورهم حتت عذاب اخلطيئة واملوت، منتظرًة رحمة  التي 
ربِّها. ولكنَّ تلك الطريق غير مجديٍة، ولم تثمر؛ فجاءت الطريق اجلديدة، 
د لها  من طريق ابن اهلل الوحيد -بقولهم- لتكون طريق اخلالص التي مهَّ

ا.  الربُّ ِحَقًبا زمانيَّة متطاولة جّدً
معجم الالَّهوت الكتابي، مرجع سابق، ص782.  )1(
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مريٍد  وغير  بعباده؛  رحيٍم  غيَر  وصفهم-  -بحسب  ــربَّ  ال فجعلوا 
لهدايتهم منذ البدء إلى طريق اخلالص احلقيقيَّة. 

هـ. الرحمة والكفارة والفدية:

اخلطأ  طبعه  ــذي  ال اإلنــســان  يــدع  لم  رحــيــٌم؛  غفوٌر  اب  تــوَّ تعالى  اهلل 
والنسيان، والظلم والطغيان، لم يدعه فريسًة للنفس والهوى والشيطان؛ بل 
دعاه أن يستغفره فيغفر له؛ أن يدعوه فيستجيب له، أن يستعني به فيعينه، 
أن يتصبَّر فيصبِّره... إلخ. وقد شرع له من األعمال والعبادات والطاعات، 
ره من أدران الذنوب واملعاصي. وال وجود للوسائط إال  ما من شأنه أن يطهِّ
اراٍت  من حيث البالغ كالرسل من املالئكة واألنبياء، وقد جعل اهلل تعالى كَفّ

وفدياٍت فيما شرعه للنَّاس؛ بحيث يستنقذهم من الذنوب واخلطايا.
فديًة  يجعل  ال  اإلســالم  في  األمر  أنَّ  ههنا  ينبغي مالحظته  ما  لكن 
اإلسالم  أَنّ  مبعنى  معه؛  متعارضني  أو  التكليف،  ملبدأ  مبطليِْن  ارًة  وكفَّ
الرحمة في وجوه  أبواب  ع  ولكنَّه شرَّ الباطلة،  األماني  الباب على  أغلق 
احلسنات  وزيادة  السيِّئات،  تقليل  النتيجة  لتكون  واملذنبني؛  اخلاطئني، 

ومضاعفتها أضعاًفا كثيرًة.
هار،  يها، كالظِّ ارات لذنوٍب بعينها فتكُفُرها وتغطِّ فجعل اهلل تعالى كفَّ
املرء في مقابل  الفدية كشيٍء حسٍن يفعله  اليمني؛ وجعل  وكاحلنث في 
مفهوم  في  والفدية  ارة  الكفَّ إَنّ  محرم.  واملــرء  كالصيد  السيِّئ  صنيعه 
الشرع، ليست تعليق التكليف على آخر، وإنَّما هي فتح باب التوبة والنجاة، 

ورحمة اخللق من الذنوب واخلطايا التي والبدَّ يقعون فيها.
وإنَّما النَّصارى فتحوا على النَّاس باب األماني، أن يأتيهم من يُسقط 
ة ضعفهم وقلَّة حيلتهم؛ وهو أمٌر متيل إليه  عنهم التكاليف ويعينهم، بحجَّ
ة أنَّه وصل،  ة من رأى سقوط التكاليف بحَجّ النَّفس، وقد وقع في هذه األمَّ
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َعِة، وحتصيل  وما ذاك إالَّ لكون اإلنسان يحبُّ الركون إلى السكون والدَّ
بزعمكم  الربُّ  يُبطل  لم  ـَِم  ل لهم:  فيُقال  اجلهد.  أدنى  دون  من  الثمرات 
ـَِم لم يخلِّْصُكم من دون فديٍة؟ ما دمتم  األعمال والتكاليف ليرحمكم؟ أو ل

تبطلون مبدأ التكليف من األساس.  
و. الرحمة وحصول اخلالص:

الرحمة كما َعلَّمنا ربُّنا تكون في الدنيا وفي اآلخرة؛ قال اهلل تعالى عن 
عذاب اليوم العظيم: )ې  ې  ې  ې  ى   ىائ  ائ  ەئ   ەئ( 

]الأنعام:16[.

لة الرحمة باخلالص والنجاة والفوز، إنَّما تكون عندما يُختم  وإنَّ محصِّ
لإلنسان بذلك عند خروج الروح -والكتاب طبًعا قد سبق بذلك- وإدراُك 
ل منازل اآلخرة، ويدرك غايته  ذلك والتمتُّع بثمراته يبتدئ في القبر أوَّ
الدنيا، هو متتُّع الصالح  في دار السالم. والذي يسبق ذلك في احلياة 
بثمرات الصالح بشرح الصدر، والبركة في النفس والرزق، والقبول في 
إلى آخر   ، آدم  األمــارات. على هذا األمر من  األرض، ونحوها من 

إنسيٍّ ستقبض روحه.
لكن في املقابل جند النصارى يحاولون تصوير حصول ما لم يحصل 
ا قبل مجيئه؛  من الثمرات، وتغيُّرها مبجيء ابن اهلل الوحيد -بقولهم- عمَّ

فيصوِّرون وقوع رَحَماٍت بذلك اجمليء ال دليل عليها بتاًتا وإطالًقا. 
ال ميكنهم  اهلل  أن يصوِّروا سعة رحمة  يحاولون  أنَّهم حني  والعجيب 
ين اخلامت وكتاِبه الشاهد عليهم؛  عند التحقيق أن يجاوزوا ما جاء في الدِّ
فلنتأمل قولهم هذا -على سبيل املثال-: فأولئك الذين سيخضعون حلكم 
اهلل ومشيئته، سيدخلون ملكوت املسيح، وينالون املغفرة عن خطاياهم، 
كلِّ  في  النَّاس  لكلِّ  سيحدث  الشيء  هذا  األبديَّة.  احلياة  سينالون  كما 
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هم  ثمَّ  بركاته)1(.  وينال  ملكوته،  سيدخل  باملسيح  يؤمن  فمن  العصور؛ 
فيُدان؛  املؤمن  غير  ا  وأمَّ ينجو،  الصالح  املطيع  أنَّ  التبرير  ذات  رون  يبرِّ
فإله  اآلتي:  التبرير  إلى  فلننظر  له؛  اكتسب وسعى  ما  فكلٌّ على حسب 
ا دعوته إلى  الرحمة هو أيًضا إله الدينونة الذي سيضع للتَّاريخ نهايًة. أَمّ

ا رفضها)2(. ا قبولها، وإمَّ اخلالص فال ميكن إهمالها؛ فإَمّ
ة في بعض اخلطابات  وكلُّ دعوٍة غير هذه فهي بيِّنة التهافت؛ وخاصَّ
د  مبجرَّ واالكتفاء  النَّاس،  عن  التكاليف  إسقاط  حتاول  التي  التنصيريَّة 
االعتراف باملسيح رّبًا ومخلًِّصا؛ ويُقال لهم ههنا: أن تنسب هلل تعالى شيًئا، 
أو تصفه مبا ليس من صفاته، تكون حينها مفترًيا عظيم االفتراء؛ ألنَّك 
حينها ستحدث خلاًل في علمك باهلل في ناحيٍة ما. لو قلنا - مثاًل- اهلُل 
برحمته يُدخل جميع الناس مؤمنني وكفاًرا اجلنَّة، لكان ذلك افتراًء منَّا 
م الظلم على نفسه. إَنّ نظرتنا في اإلسالم -بفضل نور  على اهلل الذي حرَّ
الوحي- متكاملٌة إلى صفات اهلل تعالى التي علَّمنا إياها، وفق ما أرادنا 
ق-   ا في النصرانيَّة -بحسب تتبعي غير املتعمِّ أن نفهمه من جتلِّياتها، أَمّ
فيكثر اإلغراق في جانب على حساب آخر حتَّى يختلَّ البناء املعرفيُّ لها.

هذا ما نلمسه منهم أيًضا حني يكون الربُّ رحيًما عندهم وفي نفس 
البشرية؛  من  رحمتهم  أراد  مبن  الرحمة  حتقيق  على  قــادٍر  غير  األمر 
وها  ويزداد األمر شناعًة حني يكون تبريرهم عدم تلك القدرة -وإن لم يسمُّ
عجًزا- هو تصويٌر موهوٌم حلاجِز العدل، فالربُّ ألنَّه متَّصف بالعدل ال 
بدَّ وأن يكون جزاء اخلطيئة املوت، وهو ما تنصُّ عليه الشريعة؛ وكأنَّما 
ع لها؛ فمن ميوت؟ ميوت ابن اإلله  الشريعة حاكمة على الربِّ ال هو املشرِّ
س، ترجمة جلنة التعليم بالكنيسة اإلجنيليَّة بقصر  دون فليمنج: التفسير املعاصر للكتاب املقدَّ  )1(

الدوبارة، )ط1(، الكنيسة اإلجنيليَّة بقصر الدوبارة: القاهرة- مصر، 2004م، ص558.
دة، ترجمة نزيه خاطر، )ط1(، دار  س في أبعاده املتعدِّ غرانت. ر. أوزبورن: تفسير الكتاب املقَدّ  )2(

املنهل: بيروت- لبنان، 2014م، ص348.
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ل  حمة، وحتمُّ ، مفعٍم باحلب والرَّ -عياًذا باهلل- في تصويٍر ملحميٍّ بطوليٍّ
أنَّهم  اآلالم. ليست املشكلة في هذا البناء الدرامي املؤثِّر؛ املشكلة كلُّها 

زعموا هلل ولًدا، وأماتوه. 
دوا؛  حقيقًة إنَّ النَّصارى حني ثلَّثوا دخلوا نفًقا ال مخرج منه إالَّ أن يوحِّ
ويجعلهم  انحرافهم؛  زاويــة  من  سيزيد  التثليث  على  ينبني  مفهوٍم  وكلُّ 
احملبَّة  من  شعوريَّة  وحاالت  كاذبٍة؛  وظنوٍن  وأوهاٍم  أحالٍم  في  قني  متعمِّ
»ضلُّوا  أنَّهم  نهجهم:  في   - بدَّ -وال  وا  فيستمرُّ املوهومة؛  الرحمات  ومن 

على غير علٍم«.
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اخلامتة

اته  ص أهمَّ محطَّ في خامتة هذا البحث اخملتصر؛ يجمل بنا أن نلخِّ
ونتائجه؛ وذلك في نقاٍط كاآلتي:

َّا 	  النتيجة الكبرى والرئيسة في البحث هي أنَّه ال ميكن أليِّ ديٍن مم
يعتنقه البشر أن يُظهر رحمة ربِّ العاملني  بخلقه كما هي واضحٌة 
في نصوص اإلسالم -قرآًنا وسنًَّة - في مقابل طرفني: طرٌف يقوم 
يا؛ والطرف اآلخر هو الطرف  حمة قاّسً بتصوير اإلله بال صفة الرَّ
حمة، فَيفتري رحماٍت -وما  الغالي: الذي يقوم بالعزف على وتر الرَّ
ا- ما أنزل اهلل بها من سلطاٍن، وينسى من  هي أصاًل رحماٌت حّقً
يسلك تلك السبيل أن - مفاهيم التدبير اخلالصي في النَّصرانيَّة 
هيكلُها وعموُد أمرها قائٌم على فكرة التثليث، وحتديًدا على فكرة 
ًة إلهَيّة منذ  ة املسيح  -بقولهم- وهو ما جعلهم ينتحلون خطَّ بنَوّ
ب  يجرِّ الــربَّ  وكــأنَّ  مراحلها،  يصفون  ثمَّ  النَّاس؛  خلالص  القدم 
ويخفق  أحياًنا،  فينجح  كبيًرا-  ا  علّوً ذلك  عن  اهلل  -تعالى  كبشٍر 

ي بابنه رحمًة باإلنسان. أحياًنا، ويضحِّ
تصويراته 	  من  قليٍل  في  كان  وإن  النَّصراني  اخلالصي  التدبير 
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ة  »بنوَّ فكرة  مع  ليتوافق  حتويره  في  هي  مشكلته  أنَّ  غير  مقبواًل، 
فيعتسفون  الفداء؛  وفكرة  الصلب  بأحداث  يتعلَّق  وما  املسيح« 
نوافقهم  التي  األمــور  بعض  تهويل  وفي  تستقيم،  ال  تبريراٍت  في 
في أصلها، كضعف اإلنسان، وقلَّة حيلته، وكعداوة الشيطان آلدَم 
يَّته، ولكنَّنا نخالفهم - باإلضافة إلى ما سبق من التهويل- في  وذرِّ

ربط بعضها ببعض. 
مرتكزاته 	  أحــد  جعل  وإن  النَّصرانيَّة  في  اخلالصي  التدبير  إنَّ 

اته؛ فقد الحظنا  »الرحمة« إالَّ أنَّ التبرير بها ال يستقيم في كلِّ محطَّ
في أحياٍن عدم حتقق الرحمة املزعومة؛ وفي أحياٍن أخرى تعارَضَها 
تعارض  أخرى  أحايني  وفي  العباد؛  تكليف  في  تعالى  اهلل  سنَّة  مع 

صفة الرحمة مع بقيَّة الصفات كالعدل واحلكمة والعلم ونحوها.
الفطرة؛ 	  مع  متوافقٌة  منضبطٌة،  مفاهيمها  اإلسالم  في  الرحمة 

اإلميان؛  بحالوة  معانيها  املؤمنون  ق  ويتذوَّ بيسٍر،  النَّاس  يدركها 
فقد تعلَّموا من الوحي اإللهي أن يقفوا عند ما حدَّ لهم ربُّهم؛ وهو 
الذي أنزل كلَّ شيٍء منزله؛ وأمرهم أالَّ يغلوا وأال يجفوا؛ وعلى ذلك 

ينبغي املسير والعمل.
• 	 - ــتــه  يَّ ذرِّ بعده  ومــن   - آلدم  البدء  منذ  بَيّن  وتعالى  سبحانه  اهلل 

الطريقة التي ميكن من خاللها للنَّاس أن يخلُصوا، وأن ينجوا من 
ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة؛ باتِّباع هدايته ورحماته التي ينزلها 
من  اخلــالص  أنَّ  إلى  وأرشدهم  كتبه؛  وفي  أنبيائه،  على  تعالى 
إذا قارفها اإلنسان -  وبالتوبة منها  إنَّما بعدم مقارفتها،  الذنوب 
عدم  على  والعزم  عليها،  الندم  مع   - ِخلْقِته  بأصل  اءُ  اخلطَّ وهو 
أوسع  وقد  تلك.  املرء مبعصيته  أفسده  ما  وإصالح  إليها،  العودة 
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اهلل تعالى برحمته باب التوبة؛ وأطال في أجل قبولها. كما قضى 
، وكلُّ نفٍس ذائقُة املوت مهما عُظم قدرها  اهلل تعالى أَنّ املوَت حقٌّ
فال خالص في الدنيا من املوت؛ وإنَّما حقيقة املوت أنَّه انتقال من 
فهي  اآلالُم  ا  وأَمّ وغفوٍة.  نوٍم  بعد  واستيقاٌظ  الباقية،  إلى  الفانية 
ا - تنتهي عن الصاحلني بدخول دار  من االبتالءات - خيًرا وشّرً
السالم؛ ويخلد فيها من رفضوا أن تشملهم رحمة ربِّ العاملني. ال 
؛  ة أو شافعة بغير حقٍّ أحالَم واهمة؛ ال أمانَي كاذبة؛ ال وسائَط صادَّ
ال حامَل لألوزار إال مقترفها؛ ال رحمَة إالَّ رحمُة اهلل ربِّ العاملني، 

وهو العزيز احلكيم.
احلات. واحلمد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصَّ
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�أوجه �لرحمة �ملتعلقة بالغيبيات
)�لنبو�ت، �أمنوذًجا(

إعداد: 
سارة بنت فراج بن علي العقالء

أستاذة العقيدة واملذاهب املعاصرة
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني الرحمن الرحيم، والصالة على سيد املرسلني 
بإحسان  تبعهم  ومن  أجمعني  آله وصحبه  وعلى  للعاملني  رحمة  املبعوث 
إلى يوم الدين، وبعد؛ فاإلميان بالغيب ركن ركني في عقيدة املسلم، وتكاد 
اهلل  تكون جميع أركان اإلميان من اإلميان بالغيب، وهو أول صفة مدح 
املؤمنني بها في كتابه، على أن اهلل الذي وسعت رحمته كل شيء والذي ال 
يكلف العباد ما ال يطيقون جعل لهم منهجا من خالل النصوص الشرعية، 
بالغيب،  املتعلقة  النصوص  من  الرسل  به  جــاءت  ما  صحة  لهم  يوضح 
وهذا  النصوص،  تلك  مع  التعامل  في  الصحيح  الطريق  إلى  ويرشدهم 
املنهج جتلى فيه احترام العقل إضافة ملا فيه من مراعاة لطبيعة البشر؛ 
كيف ال وهو، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وجتلت هذه الرحمة 
يتعلق  ما  ومنها  اإلميــان  أبــواب  في جميع  مواضع يصعب حصرها  في 
في  ورغبة  بالنبوات.  تسميته  على  اصطلح  ما  أو  والرساالت،  بالرسل 
بحث هذا األمر اخترت املشاركة في املؤمتر العاملي عن الرحمة ببحث 
في هذا املوضوع، وهو من ضمن احملور الثاني، وجعلته بعنوان: )أوجه 

الرحمة املتعلقة بالغيبيات  النبوات، أمنوذًجا(. 
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ومشكلة البحث تتمثل في أن النبوات، أمور غيبية، واخللق مأمورون 
باإلميان بها، واهلل هو الرحمن الرحيم، الذي ال يكلف العباد إال ما في 
الشواهد  في  البحث  وسيبحث  ؟  ذاك  مع  هذا  يتعارض  فهل  وسعهم. 

الدالة على رحمة اهلل في هذا الباب.
والهدف منه هو: بيان أوجه الرحمة في التعامل مع احلقائق الغيبية 

املتعلقة بالنبوات؛ وباخلصوص تلك املتمثلة في مراعاة طبيعة البشر، 
وعدم تكليفهم ما ال يطيقون، ومخاطبة العقل واحترامه.

وسيكون املنهج املتبع هو: املنهج التحليلي بإذن اهلل.
مباحث  في مقدمة، وخمسة  فقد جعلته  البحث،  تقسيمات  أما عن 

وخامتة، يتلوها فهرس املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات.
املبحث األول: الرحمة في داللة العقل على الغيب.

املبحث الثاني: الرحمة في مراعاة الفطرة في احلاجة للرسل.
املبحث الثالث: الرحمة في بعث الرسل من جنس البشر.

املبحث الرابع: الرحمة في بعث الرسل مؤيدين باآليات والبراهني.
التعذيب  بالرسل وعدم  إقامة احلجة  الرحمة في  املبحث اخلامس: 

قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب.
ثم اخلامتة، ويتلوها فهرس املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات.
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املبحث األول
 الرحمة في داللة العقل على الغيب

وفيه ثالث مسائل، تدور حول توضيح مفهوم الغيب، واملوقف الواجب 
اتباعه أمام النص، والعالقة بني العقل والغيب، وبيان احلكمة من اإلميان 

بالغيب.
املسألة األولى

تعريف الغيب ومفهومه، ومنزلته من الدين

الغيب في اللغة: مصدر غاب يغيب غيًبا: أي استتر واحتجب، وهو مبعنى 
على  يدل  صحيح  أصل  والباء  والياء  الغني  فارس:  ابن  قال  الفاعل.  اسم 

تستر الشيء عن العيون، من ذلك الغيب: ما غاب، مما ال يعلمه إال اهلل)1(.
ورمبا أريد به ما غاب عنك، وعلمه غيرك من اخللق؛ كما يغيب عنك 

من مطمئن األرض الذي يغيب فيه داخله)2(.
قال اخلليل: وكل شيء غيب عنك شيًئا فهو غيابة)3(، وقال ابن األعرابي: 
والغيب أيًضا ما غاب عن العيون، وإن كان محصاًل في القلوب. ويقال: 
سمعت صوًتا من وراء الغيب، أي من موضع ال أراه. وقد تكرر في احلديث 

مقاييس اللغة )4/ 403(.    )1(
تفسير ابن عطية = احملرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )1/ 84(.    )2(

العني )4/ 455(.    )3(
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ذكر الغيب، وهو كل ما غاب عن العيون، سواء كان محصاًل في القلوب، 
أو غير محصل)1(. وجاء تعريف الغيب في املعاجم اللغوية بالشك. ويراد 

بالشك هنا: أي عكس اليقني، الذي هو املشاهد واحملسوس.
وإذا انتقلنا إلى النصوص الشرعية، فإنه يراد بالغيب: كل ما أخبرت 
به الرسل مما يتعلق باإلميان باهلل، وجميع أركان اإلميان، وهو ما ال يقع 
.)2( حتت احلواس، وال تقتضيه بداهة العقول، وإمنا يعلم بخبر األنبّيًاء
به، فقد تعددت  املؤمنني باإلميان  اهلل  الذي مدح  بالغيب  املراد  وأما 
أقوال العلماء في املراد به وتنوعت، وال تعارض بني تلك األقوال وهي من 

باب اختالف التنوع ال التضاد، وها هي أقوالهم:
قال ابن عباس: الغيب ما أمرت باإلميان به فيما غاب عن بصرك من 

املالئكة والبعث واجلنة والنار والصراط وامليزان.
اآلخرة.  احلسن:  وقال  القرآن.  وقيل:  تعالى،  اهلل  هو  الغيب:  وقيل: 
وقال زر بن حبيش وابن جريج: الوحي، وقال ابن كيسان: بالقدر، وقال 
عبدالرحمن بن يزيد: كنا عند عبداهلل بن مسعود فذكرنا أصحاب محمد 
S وما سبقوا به، فقال عبداهلل: إن أمر محمد كان بينا ملن رآه والذي ال 

إله غيره ما آمن أحد قط إميانا أفضل من إميان بغيب)3(.
وعن الربيع بن أنس وأبي العالية: آمنوا باهلل ومالئكته ورسله واليوم 

اآلخر، وجنته وناره ولقائه، وآمنوا باحلياة بعد املوت. فهذا كله غيب)4(.
وهذه األقوال السابقة جميعها  كما قال ابن عطية  ال تتعارض، بل يقع 

الغيب على جميعها)5(.

لسان العرب )1/ 654(.    )1(
)2(  تفسير القاسمي: محاسن التأويل )1/ 244(.

تفسير البغوي -إحياء التراث )1/ 84(.    )3(
تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )1/ 237 تفسير ابن أبي حامت -محققا )1/ 36(.    )4(

تفسير ابن عطية = احملرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )8/1(.    )5(
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على أن أصل كل غيب هو اإلميان باهلل؛ عن عطاء بن أبي رباح: من 
آمن باهلل، فقد آمن بالغيب)1(.

ويدخل في اإلميان بالغيب، اإلميان بجميع ما أخبر اهلل به من الغيوب 
املاضية واملستقبلة، وأحوال اآلخرة، وحقائق أوصاف اهلل وكيفيتها، وما 
أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات اهلل ووجودها، ويتيقنونها، 

وإن لم يفهموا كيفيتها.
قال السعدي مبينا منزلة اإلميان بالغيب: حقيقة اإلميان: هو التصديق 
في  الشأن  وليس  اجلــوارح،  النقياد  املتضمن  الرسل،  به  أخبرت  مبا  التام 
اإلميان باألشياء املشاهدة باحلس، فإنه ال يتميز بها املسلم من الكافر. إمنا 
الشأن في  اإلميان بالغيب، الذي لم نره ولم نشاهده، وإمنا نؤمن به، خلبر 
اهلل وخبر رسوله. فهذا اإلميان الذي مييز به املسلم  من الكافر، ألنه تصديق 
مجرد هلل ورسله. فاملؤمن يؤمن بكل ما أخبر اهلل به، أو أخبر به رسوله، سواء 
إليه عقله وفهمه.  يهتد  لم  أو  لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله،  أو  شاهده، 
بخالف الزنادقة واملكذبني باألمور الغيبية، ألن عقولهم القاصرة املقصرة لم 
تهتد إليها، فكذبوا مبا لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم، ومرجت أحالمهم. 

وزكت عقول املؤمنني املصدقني املهتدين بهدى اهلل)2(.

املسألة الثانية
وجوب التسليم للنص وعدم االعتراض

قال الزهري ملخًصا املوقف مما أخبر به الرسول S من أمور الغيب: 
تفسير ابن أبي حامت -محققا )1/ 36(.    )1(

)2(  تفسير السعدي: تيسير الكرمي الرحمن )ص: 40(.
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“من اهلل الرسالة، ومن الرسول البالغ، وعلينا التسليم”)1( فالواجب في 
نصوص الغيب: التسليم واالنقياد واإلذعان.)2(

فيجب اإلميان بجمع ما ورد من أمور الغيب )متى صحت أخبارها، 
عالم  وهناك  قليال،  إال  العلم  من  نؤت  لم  فنحن  كيفيتها؛  ندرك  لم  ولو 
غيبي لم نطلع عليه وال على أحواله، واإلميان به من اإلميان بالغيب()3(.

قال الطحاوي: )وال تثبت قدم اإلسالم إال على ظهر التسليم واالستسالم(.
قال ابن أبي عبدالعز: أي ال يثبت إسالم من لم يسلم لنصوص الوحيني، 

وينقاد إليها، وال يعترض عليها وال يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه.)4( 
ويحرم على املرء أن يطلب معرفة ما حجب عنه من علم الغيب )كأن 
يريد أن يعلم كيفية الصفات، أو يريد أن يعلم حقائق اآلخرة.( ألن اخلوض 
في هذه األمور الغيبية وإقحام العقل فيما ال يستطيع الوصول إليه، له 
نتائج وخيمة؛فقد يؤثر على إميان املرء، ورمبا أوقعه في الوسوسة املنهي 
يقنع  ولم  علمه،  عنه  ما حظر  علم  رام  )فمن  الطحاوي:  قال  كما  عنها 
املعرفة،  وصافي  التوحيد،  خالص  عن  مرامه  حجبه  فهمه،  بالتسليم 
والتكذيب،  والتصديق  واإلميان،  الكفر  بني  فيتذبذب  اإلميان؛  وصحيح 
وال  مصدًقا،  مؤمًنا  ال  زائًغا،  شاًكا  تائًها،  موسوًسا  واإلنكار،  واإلقــرار 
جاحًدا مكذًبا(. وذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز أمثلة ممن خاض في 

هذا العلم، وكيف انتهى أمرهم إلى احليرة والضالل والشك.)5(
فهذا القصد السيئ وهو: طلبه الوصول ملا ُغيب عنه حجبه عن صافي 
)1(  أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب تفسير قوله تعالى :) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل.( صحيح 

البخاري )9/ 154(.
)2(  شرح الطحاوية، الراجحي، ص137.

)3(  توضيح األحكام من بلوغ املرام )1/ 346(.
)4(  شرح الطحاوية ت األرناؤوط )1/ 231(.
)5(  شرح الطحاوية ت األرناؤوط )1/ 243(.
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املعرفة، وصحيح االعتقاد، وصحة اإلميان، فصار في إميانه خلل، وفي 
حتقيقه للتوحيد ضعف ونقص، وفي إميانه دخن؛ ألنه طلب شيًئا ممنوعا 

منه. عالوة  على أنه لن يستطيع أن يصل إليه لقصور عقله)6(.
خالص  عن  وحجب  يسلم،  لم  عنه  املنهي  في  خــاض  من  كــان  وإذا 
على  والتوحيد  العقائد  أمــور  في  االعتراض  )عــدم  كان  لذا  التوحيد؛ 
النصوص يُعطى العبد به نور، ويُخلص توحيده، وتصفى معرفته وعلمه، 

ويصح إميانه(.)7(
ثم إنه كما سبق )أمور الغيب ال ميكن أن يجري عليها كلمة )لم؟( أبدا، 
الرسول عن  ملا سألوا  ولهذا  األمر فوق عقولنا،  )كيف؟( ألن  كلمة:  وال 

الروح ماذا قال اهلل لهم؟ قال:   )ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ(  ]الإ�سراء: 85[
 أمر ما تستطيعون أن تدركوه، )ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی(  ]الإ�سراء:85[ 
أكثر العلوم فاتتكم وهذا عجب! روحك التي بني جنبيك، التي ال قوام لك 
إال بها ال تدري ما هي؟! نحن ال نعلم من الروح، إال ما جاءت به النصوص 

في القرآن والسنة، وإال فال ندري()8(.

املسألة الثالثة
العالقة بني العقل والغيب، وأوجه الرحمة في ذلك

ملا كان اإلميان بالغيب مما يتميز به اإلنسان عن احليوان، إذ يشترك 
معه في احملسوس، ويتميز عنه في غير احملسوس، واإلنسان يتميز بالعقل، 

)6(  شرح الطحاوية للراجحي )ص: 139، بترقيم الشاملة آلّيًا (.
شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ: إحتاف السائل مبا في الطحاوية من مسائل )ص: 154، بترقيم   )7(

الشاملة آلّيًا (.
)8(   لقاء الباب املفتوح )169/ 17، بترقيم الشاملة آلّيًا(.
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فهذا يشير إلى أن هناك عالقة بني العقل وبني اإلميان بالغيب وضرورة 
االستسالم للنص، ألن العقائد مبنية على الغيبيات؛ )والغيبيات لها برهان 

إجمالي، وهو القرآن والسنة()1(.
دليل  هو  فالعقل  العقل،  هو  والسنة  الكتاب  صحة  على  دل  والــذي 
النقل، وأشار شارح الطحاوية إلى املثل )املضروب للنقل مع العقل، وهو: 
بل هو دون ذلك  العالم اجملتهد،  املقلد مع  كالعامي  النقل  العقل مع  أن 
بكثير، فإن العامي ميكنه أن يصير عاملًا، وال ميكن للعالم أن يصير نبًيا 
رسواًل، فإذا عرف العامي املقلد عاملًا، فدل عليه عامّيًا آخر. ثم اختلف 
الدال،  دون  املفتي،  قبول قول  املستفتي يجب عليه  فإن  والــدال،  املفتي 
فلو قال الدال: الصواب معي دون املفتي، ألني أنا األصل في علمك بأنه 
مفٍت، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في األصل الذي به عرفت أنه 
مفت، فلزم القدح في فرعه! فيقول له املستفتي: أنت ملا شهدت له بأنه 

مفت، ودللت عليه، شهدت له بوجوب تقليده دونك()2(.
بناء على عقله اجملرد، فهو ليس  النص  يعترض على  أن من  بيَّن  ثم 
مبؤمن في احلقيقة؛ فيقول : )وقد علمنا تضمن كل منهما أشياء كثيرة 
تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إمنا علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا 
به  علمنا  فيما  قدًحا  لكان  ذلك  تناقض  عقولنا  أن  مع  تقوله  ما  جميع 
كالمك،  من  ظهر  ملا  املناقضة  ــوال  األق موجب  نعتقد  فنحن  صدقك، 
وكالمك نعرض عنه، ال نتلقى منه هديا وال علما، لم يكن مثل هذا الرجل 

مؤمنا مبا جاء به الرسول S، ولم يرض منه الرسول S بهذا()3(.
)1(  شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ: إحتاف السائل مبا في الطحاوية من مسائل )ص: 150، بترقيم 

الشاملة آلّيًا(.
)2(  شرح الطحاوية ت األرناؤوط )1/ 232(.
)3(  شرح الطحاوية ت األرناؤوط )1/ 231(.
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وأما دعوى معارضة العقل للنقل فهي دعوى غير صحيحة فال ميكن أن 
يخالف العقل الصريح نقاًل صحيًحا، لكن إذا جاء من يدعي ذلك فإن كان 
النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول ليس عقاًل صريًحا، أو يكون 
النقل غير صحيح. وفي حال توهم معارضة العقل للنقل فإنه يجب )تقدمي 
النقل، ألن اجلمع بني املدلولني جمع بني النقيضني، ورفعهما رفع النقيضني، 
وتقدمي العقل ممتنع، ألن العقل قد دل على صحة السمع، ووجوب قبول ما 
ولو  العقل،  داللة  أبطلنا  قد  لكنا  النقل  أبطلنا  فلو   ،S الرسول  به  أخبر 
أبطلنا داللة العقل لم يصلح أن يكون معارًضا للنقل، ألن ما ليس بدليل ال 
يصلح ملعارضة شيء من األشياء، فكان تقدمي العقل موجًبا عدم تقدميه()1(.
وما جاء في الوحي يعد توضيًحا وبياًنا ألمر ال يستطيع العقل التوصل 
إليه، )فإذا ورد النص بأمور غيبية، كان هذا بالنسبة للعقل من قبيل تفصيل 
ما أجمل، ال أكثر، فإذا انضم إلى ذلك شهادة العقل وتسليمه املطلق سلًفا 

بصدق النص وصحته، لم يبق هنالك أدنى شبهة للتعارض()2(.
وكان التسليم للنص من أعظم صفات املتقني، بسبب )أن العقول ال 
تدرك الغيب، وال تستقل مبعرفة الشرائع؛ لعجزها وقصورها؛ فكما أن 
سمع اإلنسان قاصر، وبصره كليل، وقوته محدودة، فكذلك عقله، فتعني 

اإلميان بالغيب والتسليم هلل -عز وجل-()3(.
ومن رحمة اهلل بالبشر أن: )اإلنسان -في هذا العصر أكثر العصور 
تقدما في الكشوف واالختراعات-أعلن عجزه وقصوره عن إدراك أكثر 
ويعيشها  ميارسها  التي  األشياء  تلك  حتى  طاقاته،  وكنه  الكون  حقائق 
بأمر  باحلياة  متده  التي  الــروح  ويجهل  نفسه،  يجهل  العقل  إن  يومًيا، 

)1(   شرح الطحاوية ت األرناؤوط )1/ 228(.
)2(  منهج األشاعرة في العقيدة )ص: 51(.

)3(  رسائل الشيخ احلمد في العقيدة )7/ 3(.
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هذا  في  ما  تفاصيل  معرفة  إلى  يتوصل  لم  اإلنسان  كان  فإذا  اهلل()1(. 
الكون احملسوس من أجرام سماوية  على سبيل املثال  مع ما وصل إليه 
من علم ومعرفة وجزمه بوجودها ورؤيته لها؛ فألن ال يتوصل إلى حقيقة 

األمور الغيبية املاضية واملستقبلية من باب أولى.
بالغيب  اخلــوض  من  بإعفائهم  باخللق  ورحمته  اهلل  حكمة  وجتلت 
إكراما )لهذا اإلنسان، وإشفاًقا عليه، وعلى عقله احملدود، من التشرد 
وسوء  والهالك،  الضالل  من  ذلك  بعد  عليه  وإشفاًقا  والتيه،  والتبدد 
الوحي يخبره  بعقله؛ فجاءه  الغيب  من اخلوض في  اهلل  أراحه  العاقبة، 
عما فيه صالحه من أصول العقيدة السليمة، ومسائل الغيب، ورسم له 
ذلك احلرية  فيما عدا  لعقله  وأطلق  الدنيا،  والسعادة في  سبيل اخلير 
كل احلرية. فقد فتح اإلسالم للعقل من مجاالت البحث والفكر والتأمل 
وإشباع  العقل،  النشغال  يكفي  ما  واألرض،  السماء  ملكوت  في  والنظر 

رغبة التطلع واإلنتاج املفطورة فيه()2(.  
ثم النصوص دالة على ضرورة مراعاة املستوى العقلي للمخاطبني، كما 
قال عبداهلل بن مسعود: »ما أنت مبحدث قوًما حديًثا ال تبلغه عقولهم، إال 

كان لبعضهم فتنة«)3(.
)اإلميان  أن  ذلك  غيره،  من  املؤمن  إظهار  الغيب:  إخفاء  حكم  ومن 
يوم  يؤمن  أحد  فكل  بالشهادة  اإلميان  وأما  النافع،  اإلميان  هو  بالغيب 
القيامة يوم ال ينفع نفًسا إال إميانها في الدنيا، فلو خلقوا في دار النعيم 
لم ينالوا درجة اإلميان بالغيب واللذة والكرامة احلاصلة بذلك ال حتصل 

بدونه؛ بل كان احلاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه()4(.
)1(  نقض أصول العقالنيني،3/ 33، بترقيم الشاملة آلّيًا.

)2(  املدرسة العقلية احلديثة في ضوء العقيدة اإلسالمية، بحث مرقوم على اآللة الكاتبة لنيل درجة 
املاجستير من جامعة اإلمام. )ص18-22(. نقال عن نقض أصول العقالنيني )3/ 33(.

)3(    صحيح مسلم )1/ 11(.
)4(  مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة )1/ 4(.
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اهلل  فإن  بالغيب،  اإلميــان  من  اإلميــان  أركــان  جميع  كانت  ملا  أخيرا 
الرحيم بعباده، الذي وسعت رحمته كل شيء، أقام في هذا الكون الفسيح 
احلسي املشاهد شواهد ودالئل على عالم الغيب، بعضها أمور محسوسة 
جنزم  يجعلنا  وهذا  آثارها،  يرى  واألخــرى  احلديثة،  اآلالت  طريق  عن 
بوجودها، وروح االنسان التي بني جنبيه  كما سبق  هي من األدلة احلسية 
والذبذبات  األصــوات  نرها.  لم  بآثارها  ننعم  التي  الكهرباء  ذلك.  على 
واألجسام البعيدة كالنجوم والبالغة الصغر كالفيروسات ال نراها، لكن 
جنزم بوجودها، ألننا نرى آثارها. فسبحان من وسعت رحمته كل شيء.
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املبحث الثاني
الرحمة في مراعاة الفطرة في احلاجة للرسل

وفيه مسألتان :

املسألة األولى
أوجه حاجة البشر للرسل

حصر احلليمي أوجه االنتفاع واحلاجة للرسل باألوجه املتعلقة بالدين، 
الفهم، وعدم  وقلة  النقصان،  )أن اخللق جبلوا على  أولها:  أربعة،  وجعلها 
وكلما  ونقحها،  الدالئل  وجوه  عليهم  أورد  عليه  اهلل  صلوات  فهو  الدراية، 
خطر ببالهم شك أو شبهة أزالها، وأجاب عنها. والثاني: أن اخللق وإن كانوا 
يعلمون أنه ال بد لهم من خدمة موالهم، ولكنهم ما كانوا عارفني بكيفية تلك 
اخلدمة، فهو شرح تلك الكيفية لهم حتى يقدموا على اخلدمة آمنني من 
الغلط ومن اإلقدام على ما ال ينبغي. والثالث: أن اخللق جبلوا على الكسل 
والغفلة والتواني واملاللة فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات، حتى 
الرابع:  للطاعة ورغبهم فيها.  أو فتور، نشطهم  إنه كلما عرض لهم كسل 
أن أنوار عقول اخللق جتري مجرى أنوار البصر، ومعلوم أن االنتفاع بنور 
البصر ال يكمل إال عند سطوع نور الشمس، ونوره عقلي إلهي يجري مجرى 



225

طلوع الشمس، فيقوي العقول بنور عقله، ويظهر لهم من لوائح الغيب ما كان 
مستتًرا عنهم قبل ظهوره، فهذا إشارة حقيقية إلى فوائد أصل البعثة()1(.

فطرية،  حاجة  فهي  احلليمي،  ذكره  ما  فوق  للرسل  احلاجة  أن  على   
)ڭ  ڭ  ڭ        تعالى:  قال  التدين، كما  إلى  واإلنسان بفطرته محتاج 
ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ(    ]الروم:30[ ونصبت »فطرة« على املصدر 
من معنى قوله: )ڭ  ڭ  ڭ       ۇ(، وذلك أن معنى ذلك: فطر اهلل 
الناس على ذلك فطرة.)2( وهو فطرة اهلل الذي على اإلعداد له فطر البشر 

لكن تعرضهم العوارض)3(.
يستغني  حني  وفي  احلاجات،  أعظم  للرسل  كافة  البشرية  فحاجة 
اخللق عن كثير من الضروريات، إال أنهم ال يستغنون عن هذه احلاجة، 
وهذه من أعظم املنن، التي امنت اهلل بها على عباده؛ إذ كيف ستكون حياة 

البشرية بدون رسل يرشدونها ويبينون لها طريقها، وماذا ينتظرها؟
ستكون ظلمات بعضها فوق بعض بل ستعدم حقيقة احلياة، وستكون 

موًتا في صورة حياة.
يقول ابن تيمية: )والرسالة ضرورية للعباد ال بد لهم منها، وحاجتهم إليها 
فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونوره وحياته. فأي صالح 
للعالم إذا عدم الروح واحلياة والنور؟ والعبد ما لم تشرق في قلبه شمس 

الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة؛ وهو من األموات()4(.
اهلل  )قال  الروح واحلياة، فيقول:  الرسالة:  سمى  اهلل  أن  إلى  ويشير 

تفسير الرازي: مفاتيح الغيب، أو التفسير الكبير )9/ 418/ 419(.  )1(
)2(  تفسير الطبري: جامع البيان ت شاكر )20/ 97(.

)3(  تفسير ابن عطية: احملرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )4/ 336(.
)4(  مجموع الفتاوى )19/ 93(.
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تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ(   ]الإنعام:122[.

بروح  اهلل  فأحياه  اجلهل،  ظلمة  في  ميتا  كان  املؤمن  وصف  فهذا    
الكافر  الناس. وأما  نوًرا ميشي به في  له  الرسالة ونور اإلميان، وجعل 
إذا  تعالى رسالته روًحا، والروح  اهلل  القلب في الظلمات. وسمى  فميت 

عدم فقد فقدت احلياة()1(. 
من  تنطلق  تيمية  ابن  عند  للرسل  احلاجة  بها  يتبني  التي  واألوجــه 
الرسالة، التي بعثوا بها والتي أمروا بتبليغها؛ فيقول: )فإن اهلل سبحانه 
جعل الرسل وسائط بينه وبني عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم، 
إلى  بالدعوة  وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، وبعثوا جميًعا 

اهلل، وتعريف الطريق املوصل إليه، وبيان حالهم بعد الوصول إليه()2(.

والفالح  والسعادة  واألمر  اخللق  )مدار  عليها  الثالثة  األصول  وهذه 
موقوفة عليها، وال سبيل إلى معرفتها إال من جهة الرسل؛ فإن العقل ال 
يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، وإن كان قد يدرك وجه الضرورة 

إليها()3(.
اآلخرة فحسب،  على صالح  مقتصرة  ليست  الرسالة  إلى  فاحلاجة 
في  ضرورية  )والرسالة  تيمية:  ابن  يقول  أيًضا؛  الدنيا  صالح  على  بل 
إال  آخرته  في  له  أنه ال صالح  فكما  ومعاده،  معاشه  في  العبد  إصالح 
باتباع الرسالة، فكذلك ال صالح له في معاشه ودنياه إال باتباع الرسالة؛ 
فإن اإلنسان مضطر إلى الشرع؛ فإنه بني حركتني: حركة يجلب بها ما 
ينفعه؛ وحركة يدفع بها ما يضره. والشرع هو النور الذي يبني ما ينفعه 

)1(  مجموع الفتاوى )19/ 94(.
مجموع الفتاوى )19/ 95(.  )2(
مجموع الفتاوى )19/ 96(.  )3(
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وما يضره، والشرع نور اهلل في أرضه وعدله بني عباده، وحصنه الذي 
من دخله كان آمًنا()1(.

ويؤكد على أنه )لوال الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار 
في املعاش واملعاد. فمن أعظم نعم اهلل على عباده، وأشرف مننه عليهم: 
لهم الصراط املستقيم،  كتبه؛ وبني  إليهم رسله؛ وأنزل عليهم  أن أرسل 
قبل  منها فمن  بل أشر حااًل  والبهائم؛  األنعام  لكانوا مبنزلة  ذلك  ولوال 
رسالة اهلل واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردها وخرج عنها فهو 

من شر البرية وأسوأ حااًل من الكلب واخلنزير واحليوان البهيم()2(.
وبقاء هذه احلياة الدنيا مرتبط بالرسالة وآثارها، يقول ابن تيمية: 
)والدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها إال ما أشرقت عليه شمس الرسالة 
الرسل  آثــار  دامــت  ما  إال  األرض  ألهل  بقاء  وال  عليها،  بنيانه  وأســس 
موجودة فيهم، فإذا درست آثار الرسل من األرض وامنحت بالكلية خرب 

اهلل العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة()3(.

املسألة الثانية
رحمة الله بالعاملني ببعثة محمد 

هذا بالنسبة لرحمة اهلل في بعث الرسل بشكل عام؛ أما رحمته تعالى 
گ(  گ   گ   ک   ک   )ۇئ   تعالى:  اهلل  قــال  فقد  محمد،  ببعث 
ابن  قال  كما  وكافرها،  مؤمنها  جمعاء:  للبشرية  رحمة  فهو  ]الأنبيًّاء:107[ 

عباس: هذا عام للبر والفاجر، من آمن باهلل واليوم اآلخر، كتب له الرحمة 
)1(  مجموع الفتاوى )19/ 99(.

)2(  مجموع الفتاوى )19/ 100(.

)3(  مجموع الفتاوى )19/ 101(.
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في الدنيا واآلخرة ومتت له، ومن لم يؤمن باهلل ورسوله، عوفي مما أصاب 
األمم من اخلسف والقذف صرفت عنه العقوبة إلى املوت والقيامة.)1( 

ذلك  فــي  القولني  وأولـــى  فــقــال:  الطبري،  رجحه  ــذي  ال الــقــول  وهــو 
بالصواب: القول الذي روي عن ابن عباس، وهو أن اهلل أرسل نبيه محمًدا 
به،  هداه  اهلل  فإن  مؤمنهم  فأما  وكافرهم.  مؤمنهم  العالم،  رحمة جلميع 
وأدخله باإلميان به، وبالعمل مبا جاء من عند اهلل اجلنة. وأما كافرهم فإنه 

دفع به عنه عاجل البالء الذي كان ينزل باألمم املكذبة رسلها من قبله.)2(
وعن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اهلل، ادع على املشركني، قال: »إني 
لم أبعث لعاًنا، وإمنا بعثت رحمة«.)3(  في احلديث اآلخر: »إمنا أنا رحمة 

مهداة«.)4( 
فهو S كما قال البقاعي: رحمة للعاملني كلهم، أهل السماوات وأهل 
األرض من اجلن واإلنس وغيرهم، طائعهم بالثواب، وعاصيهم بتأخير 

العقاب، الذي كنا نستأصل به األمم.)5(
أعم  من  مفرغ  واالستثناء  فقال:  الشوكاني  املعنى  هذا  على  وأكــد 
األحوال والعلل، أي: ما أرسلناك لعلة من العلل إال لرحمتنا الواسعة، فإن 
ما بعثت به سبب لسعادة الدارين. ومعنى كونه رحمة للكفار: أنهم آمنوا 

به من اخلسف واملسخ واالستئصال.)6(
وذكر الرازي )أنه عليه السالم كان رحمة في الدين وفي الدنيا، أما 

تفسير الطبري: جامع البيان ت شاكر )18/ 552( زاد املسير في علم التفسير )3/ 218(.  )1(
)2(  تفسير الطبري: جامع البيان ت شاكر )18/ 552(.

)3(  صحيح مسلم برقم )2559(.
)4(  أخرجه الطبراني في املعجم األوسط 2981، وسنده صحيح كما في السلسلة الصحيحة )803/1( 

لأللباني رقم: 490.
)5(  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )12/ 509(.

)6(  فتح القدير للشوكاني )3/ 508)
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وأهل  والناس في جاهلية وضاللة،  بعث  السالم  الدين فألنه عليه  في 
الكتابني كانوا في حيرة من أمر دينهم، لطول مكثهم وانقطاع تواترهم 
يكن  لم  S حني  تعالى محمًدا  اهلل  كتبهم، فبعث  ووقوع االختالف في 
لهم  وبني  احلق،  إلى  فدعاهم  والثواب،  الفوز  إلى  سبيل  احلق  لطالب 
سبيل الثواب، وشرع لهم األحكام، وميز احلالل من احلرام، ثم إمنا ينتفع 
بهذه الرحمة من كانت همته طلب احلق، فال يركن إلى التقليد، وال إلى 
العناد واالستكبار، وكان التوفيق قريًنا له،وأما في الدنيا فألنهم تخلصوا 

بسببه من كثير من الذل والقتال واحلروب ونصروا ببركة دينه()1(.
أما وجه اإلحسان في كونهS مبعوًثا إلى كل العاملني: )كونه داعًيا 

لهم إلى ما يخلصهم من عقاب اهلل، ويوصلهم إلى ثواب اهلل()2(. 
للمؤمن  عظمى  رحمة  كانت   Sمحمد بعثة  أن  الشنقيطي  ويذكر 
اهلل  لو فجر  العلم لهذا مثاًل، قال:  إلى أن )بعض أهل  والكافر، ويشير 
عيًنا للخلق غزيرة املاء، سهلة التناول، فسقى الناس زروعهم ومواشيهم 
عن  كسالى  مفرطون  أناس  وبقي  بذلك،  النعم  عليهم  فتتابعت  مبائها، 
العمل، فضيعوا نصيبهم من تلك العني. فالعني املفجرة في نفسها رحمة 
من اهلل، ونعمة للفريقني. ولكن الكسالن محنة على نفسه، حيث حرمها 

ما ينفعها()3(.

)1(  تفسير الرازي: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )22/ 193(.
تفسير الرازي: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )9/ 418(.  )2(

)3(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )4/ 251(.
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املبحث الثالث
الرحمة في بعث الرسل من جنس البشر

رسواًل  يرسل  أن  الكفار  طلب  سأناقش  األولــى  في  مسألتان:  وفيه 
الرسل  بعث  ِحَكم  السبب في عدم ذلك، وسأذكر  املالئكة، وسأبني  من 
من جنس البشر، واملسألة الثانية: سأذكر فيها اتصاف الرسل بصفات 

الكمال البشري ليسهل ويتيسر اتباع الناس لهم.

املسألة األولى
مناقشة طلب الكفار أن يبعث اهلل رسالاً من املالئكة

كان من أعظم الشبه التي صدت الناس عن اتباع الرسل جهاًل منهم، 
هي: كونهم بشرا؛ يقول تعالى : )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى    
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ(      ]الإنعام : 94 [ فهذا اعتراضهم وكان الرد عليهم 

ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ           ۇئ   ۇئ    ( تعالى:  اهلل  بقول 
ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی(      ]الإنعام : 95[.

فأجابهم اهلل بسنته في بعث رسول من جنس املرسل إليهم، ولو كان في 
األرض مالئكة ميشون مطمئنني، لنزل اهلل عليهم من السماء ملًكا رسواًل 
ألن املالئكة إمنا تراهم أمثالهم من املالئكة، ومن خصه اهلل من بني آدم 
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من  إليهم  يبعث  فكيف  رؤيتها،  على  يقدرون  فال  غيرهم  فأما  برؤيتها، 
املالئكة الرسل، وهم ال يقدرون على رؤيتهم، وهم بهيئاتهم التي خلقهم 
اهلل بها، وإمنا يرسل إلى البشر الرسول منهم، فلو بعث إليهم ملك لنفرت 

طباعهم من رؤيته، ولم حتتمله أبصارهم، وال جتلدت له قلوبهم)1(.
وهذا من لطفه تعالى ورحمته بعباده: أن بعث إليهم الرسول من جنسهم، 
ليفقهوا عنه ويفهموا منه، لتمكنهم من مخاطبته ومكاملته، ولو بعث إلى 

البشر رسواًل من املالئكة ملا استطاعوا مواجهته، وال األخذ عنه)2(.
ووجه آخر من وجوه رحمته بهم تعالى أنه لو أنزل ملًكا على ما سألوا، 
ينظروا  ولم  آجــل،  غير  عاجاًل  العذاب  جلاءهم  يؤمنوا،  ولم  كفروا  ثم 
التي  األمم  من  قبلهم  مبن  فعل  كما  التوبة،  مراجعة  بالعقوبة  فيؤخروا 
سألت اآليات، ثم كفرت بعد مجيئها، من تعجيل النقمة، وترك اإلنظار، 
وذلك أنهم لو آتاهم ملك في صورته ملاتوا، ثم لم يؤخروا طرفة عني أو 
يأتيهم العذاب وتقوم الساعة.)3( فهذه األقوال الثالثة التي قيلت في منع 
إرسال الرسول امللكي إلى البشر كلها دالة ومتضمنة لرحمة اهلل بالبشر.
ويرجح ابن عطية القول بأنه لو نزل امللك ملاتوا من هول رؤية امللك 
في صورته، ويؤيد ترجيحه هذا باآلية التي تليها فيقول: إن أهل التأويل 
مجمعون أن ذلك ألنهم لم يكونوا يطيقون رؤية امللك في صورته، فاألولى 
)ولو  وجل:  عز  وقوله  رؤيته،  هول  من  ملاتوا  أي  األمر  لقضي  قوله  في 
رجل،  في خلق  بد  وال  ملًكا جلعلناه  لو جعلناه  أنا  املعنى:  اآلية  جعلناه( 

ألنهم ال طاقة لهم على رؤية امللك في صورته)4(.
)1(  تفسير الطبري: جامع البيان ت شاكر )17/ 558(، تفسير ابن عطية: احملرر الوجيز في تفسير 

الكتاب العزيز )3/ 486(.
)2(  تفسير ابن كثير ت سالمة )5/ 121(.

)3(  تفسير الطبري: جامع البيان ت شاكر )11/ 268(.
)4(  تفسير ابن عطية: احملرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )2/ 270(.
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على مخاطبة  يقدر  ال  )البشر  وأن  املعنى،  نفس  إلى  الــرازي  ويشير 
امللك ومباشرته. وقد كان النبي، S وهو أقوى اخللق، إذا نزل عليه امللك 

كرب لذلك، وأخذه البرحاء، وحتدر منه العرق في اليوم الشاتي.()1(.
ويذكر الرازي أن من رحمة اهلل أنه لم ينزل امللك عليهم، ألنهم )إذا لم 
يؤمنوا وجب إهالكهم بعذاب االستئصال، فإن سنة اهلل جارية عند ظهور 
اآلية الباهرة، إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب االستئصال، فهاهنا ما أنزل 

اهلل تعالى امللك إليهم لئال يستحقوا هذا العذاب()2(.

الكفار؛  اقترح  ينزل املالئكة كما  لم  أنهم  بهذه األمة  اهلل  فمن رحمة 
قال صاحب املنار: )فلو نزلت املالئكة عليهم ما كانوا إذ تنزل إال هالكني 
ال ينظرون، أي ال ميهلون ألجل أن يؤمنوا. وما كان اهلل ليهلك هذه األمة، 
أولئك  اقتراحات  بإجابة  الرحمة،  نبي  قوم  من  للهداية  أعدهم  من  وال 

املستكبرين املعاندين منهم()3(.
ويذكر ابن اجلوزي أن الرسل لو كانوا من املالئكة فال ميكن إظهار 
معجزة، ألن املالئكة تقوى على قلب اجلبال والصخور، ألن املعجزة ما 
خرقت العادة، وهذه عادة املالئكة، وإمنا املعجزات الظاهرة ما ظهرت 
على يد بشر ضعيف. كذلك املالئكة معصومون، ولهم قوة على العبادة، 
املالئكة  الناس:  لقال  الرسول،  امللك  يد  على  التكاليف  اهلل  فرض  فلو 
خلقوا للعبادة، ونحن ال نستطيع ذلك، كذلك خلفي كثير من أحكام األكل 

والزواج واملعامالت، الن املالئكة ال تتزاوج وال تأكل)4(.
أن اجلنس  ذلك  والرحمة،  في احلكمة  أمت  البشر  من  الرسل  فإرسال 
يسهل عليه األخذ من جنسه، إضافة إلى حتقق القدوة في صورتها املثلى 

)1(  التفسير القيم: تفسير القرآن الكرمي البن القيم )ص: 239(.
)2(  تفسير الرازي: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )12/ 487(.

)3(  تفسير املنار )7/ 263،264(.
)4(  تلبيس إبليس/84/ املكتبة التوفيقية.
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حني يكون النبي من نفس جنس البشر ال من املالئكة؛ فرمبا يدعي املرسل 
لهم أنهم ال يستطيعون أن يأمتروا بأوامره إذ إنه ال يشعر مبا يشعرون به)1(.
وإذا تبني هذا وأن البشر ال يقوون على رؤية املالئكة، فإن بعث الرسل من 
البشر من أعظم املنن، وبهذا وصف اهلل إرساله الرسل من جنس البشر، فمن 
إلى كل صنف من اخلالئق رساًل منهم،  أنه يرسل  تعالى بخلقه  اهلل  رحمة 
ليدعو بعضهم بعًضا، وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في اخملاطبة والسؤال، 

وئ   ەئ       ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   )ۉ   تعالى:  قال  كما 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ(       ]اآل عمران:164[  ومن رحمته ومنته على عباده  أن كان الرسول من 
جنسهم فكونه من اجلنس يوجب األنس به، وقلة االستيحاش منه، فيأنسون 
به بجامع البشرية، ولو كان ملًكا لم يحصل كمال األنس به الختالف اجلنس، 
لسانه ولسانهم واحد، وهذا يوجب حسن التفهيم وقرب الفهم، فيسهل أخذ 
ما يجب عليهم أخذه عنه، ويسهل عليهم التعلم منه، ويفقهون عنه، ويفهمون 
كالمه، وال يحتاجون إلى ترجمان ملوافقة لسانه للسانهم، وكونه منهم يعرفونه 
ال من غيرهم، لئال يتهموه في النصيحة لهم، إذ قد خبروه وعرفوا صدقه 
وأمانته، وكذلك الرسل وكانوا واقفني على أحواله في الصدق واألمانة قد 
خبروا أمره، وعلموا صدقه، فكان ذلك أقرب لهم إلى تصديقه والوثوق به)2(.
ومن متام نعمته ومنته ورحمته باألقوام املرسل إليهم أن جعل لغة الرسل هي 

لغتهم، كما قال تعالى:  )ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ىئ(       ]اإبراهيم:64[  
بلغاتهم، ليفهموا  إليهم رسال منهم  أنه يرسل  وهذا من لطفه تعالى بخلقه: 

)1(  النبوات، البن تيمية )2/ 680/ 681(.
)2(   انظر: تفسير الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )1/ 435( تفسير ابن عطية: 
التفسير  أو  الغيب  مفاتيح  الرازي:  تفسير   ،)537 /1( العزيز  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  احملرر 

الكبير )9/ 418( )9/ 419(.
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عنهم ما يريدون، وما أرسلوا به إليهم، كما أخرج اإلمام أحمد عن أبي ذر، 
قال: قال رسول اهلل S: “لم يبعث اهلل، عز وجل، نبّيًا إال بلغة قومه”)1(.

غير  على  كانوا  لو  ما  بخالف  به،  أتى  ما  تعلم  )من  ليتمكنوا  وذلــك 
ثم  بها،  يتكلم  التي  اللغة  تلك  يتعلموا  أن  إلى  يحتاجون  فإنهم  لسانهم، 
يفهمون عنه، فإذا بني لهم الرسول ما أمروا به، ونهوا عنه وقامت عليهم 

حجة اهلل()2(.

املسألة الثانية
رحمة اهلل بالبشر

بجعل الرسل متصفني بالكمال البشري
أقوامهم،  نسب  ذروة  في  وهم  للرسل،  بعثه  بخلقه  اهلل  رحمة  ومن 
ليسهل االنقياد لهم، ومنهم محمدS ذلك )أنه ملا كان من أشرفهم كانوا 

أطوع له، وأقرب إلى تصديقه()3(.
كذلك كان من رحمة اهلل باخللق أن رزق الرسل أحسن األخالق وأكرمها، 

ليصبروا على أذى الناس لهم؛ قال تعالى: )ھ  ھ  ے  ے  
ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  
ۆ(       ]التوبة:128[ فهو  رفيق، رحيم يعز عليه دخول املشقة واملكروه 

واألذى على أمته، حريص على هداهم وتوبتهم ورجوعهم إلى احلق)4(. 
)1(  أخرجه أحمد في مسنده323/35 رقم احلديث :21410، وقال شعيب األرناؤوط: متنه صحيح، 
فقد نص القرآن على ذلك في غير آية منها ما في سورة إبراهيم )وما أرسلنا من رسول إال بلسان 
قومه ليبني لهم( وأما إسناد هذا احلديث فرجاله ثقات رجال الصحيح لكن مجاهداـ وهو ابن جبر  

لم يسمع من أبي ذر.
)2(  تفسير السعدي: تيسير الكرمي الرحمن )ص: 421(.

)3(  فتح القدير للشوكاني )1/ 452(.
تفسير الطبري: جامع البيان ت شاكر )14/ 584(.  )4(
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وذكر املاوردي أن من شرط النبوة )أن يكون مؤهاًل لها لصدق لهجته 
وظهور فضله وكمال حاله، فإن اعتوره نقص أو ظهر منه كذب؛ لم يجز 

أن يؤهل للنبوة من عدم آلتها وفقد أمانتها()1(.
وظهر من أسئلة هرقل في احلديث املشهور بُُعد األنبّيًاء عن األخالق 
الرذيلة، مثل الكذب والغدر، فقد قال: )وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن ال فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب 
على الناس ويكذب على اهلل، وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن ال، وكذلك 

الرسل ال تغدر()2(.
وإذا تأملنا سيرة الرسول S وأخالقه وأقواله وأفعاله، فإننا جندها 
من آياته: )وذلك يظهر بتدبر سيرته من حني ولد وإلى أن بعث، ومن حيث 
بعث إلى أن مات، وتدبر نسبه وبلده وأصله وفصله، فإنه كان من أشرف 
ذريته  في  اهلل  جعل  الــذي  إبراهيم  ساللة  صميم  من  نسًبا،  األرض  أهل 
النبوة والكتاب، فلم يأت نبي بعد إبراهيم إال من ذريته، وجنعل له ابنني: 
مبا  التوراة  في  وبشر  وهــذا،  هذا  التوراة  في  وذكر  وإسحاق،  إسماعيل، 
يكون من ولد إسماعيل، ولم يكن في ولد إسماعيل من ظهر فيما بشرت به 
النبوات، غيره، ودعا إبراهيم لذرية إسماعيل بأن يبعث فيهم رسواًل منهم، 
ثم من قريش صفوة بني إبراهيم، ثم من بني هاشم صفوة قريش، ومن مكة 
أم القرى وبلد البيت الذي بناه إبراهيم، ودعا الناس إلى حجه، ولم يزل 

محجوًجا من عهد إبراهيم، مذكوًرا في كتب األنبّيًاء بأحسن وصف(.)3(

)1(  أعالم النبوة، املاوردي ص 40.
)2(  صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب 6، ح 7، الفتح 1 /32.

)3(  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية )5/ 437(.
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املبحث الرابع
الرحمة في بعث الرسل

مؤيدين باآليات والبراهني

متام  فمن  آدم،  بني  على  بها  اهلل  أنعم  التي  النعم  من  كغيرها  وهذه 
رحمته وحكمته وكرمه أرسل رسله مؤيدين باآليات والدالئل الدالة على 
صدق أقوالهم. فإنه تعالى أرسل الرسل حجة على اخللق وأمر باتباعهم 
وتصديقهم وأرسل معهم ما يعرف به اخللق صدق هؤالء الرسل( فمن 
املمتنع أن يجعل مجرد اخلبر احملتمل للصدق والكذب دلياًل له، وحجة 
على الناس(.)1(، فإنه سبحانه وتعالى لم يبعث نبّيًا إال بآية تبني صدقه، 

ٱ     ( تعالى:  قال  كما  جائز،  غير  صدقه  على  يدل  ال  مبا  تصديقه  إذ 
ٻ  ٻ  ٻ(       ]احلديد:25[. أي اآليات البينات(، وذلك أن الناس 
كلما قويت حاجتهم إلى الشيء يسر اهلل لهم أسبابه، فلما كانت حاجتهم 
دالئل صدقهم  من  سبحانه  اهلل  أقام  الرسل عظيمة  معرفة صدق  إلى 
وشواهد نبوتهم ما يظهر ملن تدبر ذلك؛ ولهذا ال يكاد يوجد مسلم إال قد 
وسمعها ونقلها إلى غيره،بخالف كثير   ،S عرف كثيًرا من آيات النبي

من األحكام املتواترة املتفق على نقلها عند العلماء)2(.
)1(  النبوات، البن تيمية )2/ 639(.

)2(   انظر اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية )6/ 327(.
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 وتتنوع هذه الدالئل في الوضوح واخلفاء، فمنها ما هو ظاهر بني لكل 
أحد ومنها ما يختص به من عرفه )وما اشتدت احلاجة إليه في الدين 

والدنيا، فإن اهلل يجود به على عباده جوًدا عاًما ميسًرا()1(.
وتتجلى رحمة اهلل تعالى في اسم اهلل األكرم فإنه أبلغ من الكرمي، وهو 
احملسن غاية اإلحسان. ومن إحسانه أنه علم بالقلم، والتعليم بالقلم يتناول 
علم العبارة والنطق، وعبارة املعاني والعلوم؛ فإذا كان قد علم اإلنسان هذه 

العلوم، فكيف ميتنع عليه أن يعلمه ما يأمره به، وما يخبره به.
وإذا كان تعالى قادًرا على أن يهدي اإلنسان الذي كان علقة، ومضغة 
إلى أنواع العلوم بأنواع من الطرق إنعاًما عليه، ورحمة به، فكيف ال يقدر 
أن يعرفه صدق من أرسله إليه. وهذا أعظم النعم عليه، واإلحسان إليه.
املرسل  ويعلم  بعالمة،  رسوال  يرسلوا  أن  إلى  عباده  هدى  من  إن  ثم 
أن يرسل  أنها عالمة تدل على صدقه قطعا، فكيف ال يقدر هو  إليهم 
رسوال، ويجعل معه عالمات يعرف بها عباده أنه قد أرسله. فمن هدى 
العباد إلى هذا، فهو أقدر على أن يعلمهم صدق رسوله بعالمات يعرفون 
بها صدقه، وإن لم يكن قبل ذلك قد تقدم بينهم وبينه اتفاق سابق؛ بل 

هذا من لوازم رحمته تعالى)2(.
ومن رحمة اهلل بالرسل وأقوامهم أن مهد للرسل نزول الوحي، وقدم 
بني يدي ذلك مقدمات وإرهاصات ذلك أن الوحي أمر عظيم، ومن ذلك 
يدي مولد محمد  ، وبني  يحيى   والدة  مبعثه  يدي  أنه قدم بني 
األحجار  صوت  يسمع  كان  بعثته  وقبيل  الفيل،  ألصحاب  جرى  ما   S
واألشجار وهي تسلم عليه بالنبوة، والرؤيا التي يراها فتقع كفلق الصبح 

)1(  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية )5/ 435(.
انظر: النبوات، البن تيمية )2/ 672/ 683(.  )2(



238

وغير ذلك، وهذا من رحمة الرحيم، لئال يفجؤه الوحي، وليثبته عند نزول 
امللك عليه.

املسألة األولى: الرحمة في تنوع اآليات وعدم اقتصارها على ما 
سمي باملعجزات ومناقشة ذلك:

يطلق بعض العلماء على اآليات الدالة على صدق نبوة األنبّيًاء اسم: 
واألولى   مبثلها()1(.  اإلتيان  عن  عجزوا  اخللق  )ألن  والسبب:  املعجزات 
أدل على  النبوة، ألنها  النبوة وأعالم  والبراهني ودالئل  باآليات  تسميتها 
املعجزات موجوًدا في  لفظ  يكن  لم  ولهذا  املعجزات،  لفظ  املقصود من 
الكتاب والسنة وإمنا فيه لفظ اآلية والبينة والبرهان، قال تعالى في قصة 
واليد،  العصا  في  الق�س�س:25[    [ ھ(       ھ   ہ   )ہ       موسى 

وقال تعالى في حق محمد S: )ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
[ وأما لفظ اآليات فكثير جًدا في القرآن الكرمي،  ]الن�ساء :174  ى  ى( 

وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې    )ۉ   تعالى:  كقوله 
-املعتزلة  املتكلمني  عند  ينحصر  النبوة  دليل  أو  فاآلية  ]الأنعام:124[         ) وئۇئ  
واألشاعرة- في املعجزة. وهو في اللغة: اسم فاعل مأخوذ من العجز وهو 

ضد القدرة، ونقيض احلزم، وهو الضعف، والهاء فيها للمبالغة)2(.
وسميت بهذا االسم لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتها، قال 
القاضي عياض: اعلم أن معنى تسميتنا به األنبّيًاء معجزة هو أن اخللق 

عجزوا عن اإلتيان مبثلها)3(.
أنها:  املعتزلة  فيرى  فيه،  اختلف  فقد  االصطالح،  في  حدها  وأمــا 
)1(  الشفاء، القاضي عياض 491/1 وينظر: أعالم النبوة، املاوردي ص42، أصول الدين، البغدادي، 

ص170، شرح األصول اخلمسة، القاضي عبداجلبار ص568.
)))  انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة عجز 369/5، تاج العروس، الزبيدي، مادة عجز 

49/4، فتح الباري، ابن حجر 581/6.
)3(  الشفا، القاضي عياض 491/1 .
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الفعل اخلارق للعادة فقط، ثم يلتزمون إنكار الكرامات والسحر فيقولون: 
السحر كله من باب الشعوذة)1(.

وأما األشاعرة فيضيفون إلى تعريف املعتزلة قيوًدا أخرى، فيقولون: 
النبوة، السالم عن املعارضة،  هي الفعل اخلارق للعادة، املقترن بدعوى 

املقرون بالتحدي)2(.
ونوقش هؤالء من عدة أوجه، أهمها: أن االستدالل باملعجزات على 
صدق الرسل صحيح، ولكن الدليل غير محصور بها فكان خطؤهم هو 
قصرهم الدليل على املعجزة، وأما تعريفهم لها بأنها اخلارق للعادة، فقد 
ذكر ابن تيمية أن هذا ليس بأمر منضبط، ألن كون الشيء معتاًدا مأخوذ 
من العود، وهذا يختلف باختالف األمور، ثم إنه قد يعنى به أنه لم يوجد 
له نظير في العالم قط، وهذا غير صحيح ذلك أن آيات األنبّيًاء بعضها 

نظير بعض.
وقد يُعنى به ما خرق عادة أولئك اخملاطبني بالنبوة، بحيث ال يوجد فيهم 
من يقدر على ذلك وهذا -مبجرده- ليس بحجة، فإن أكثر الناس ال يقدرون 
ساحًرا  كاهًنا  وكان  كاذًبا  النبوة  ادعى  من  ووجد  والسحر،  الكهانة  على 
تساعده الشياطني مثل األسود العنسي، ولم يكن في اخملاطبني بالنبوة من 

يقدر على ما يقدر عليه، ومع هذا فقد ُعرف كذبه من وجوه أخرى)3(.
وأما إنكار املعتزلة للكرامات، وجعلهم السحر كله من باب الشعوذة، 

فهذا مكابرة للواقع، وإنكار ملا علم بالتواتر.
ثم إنه ال يلزم أن يكون دليل النبوة مقترًنا بدعوى النبوة، فهناك أدلة 
)1(  انظر: املغني، القاضي عبداجلبار 148،225/15، 233، 259، شرح األصول اخلمسة، القاضي 

عبداجلبار 568.
)2(  أصول الدين، البغدادي ص17.

)3(  ينظر: النبوات، البن تيمية )1/ 173(.
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وعالمات للنبوة سابقة عليها والحقة ومنها البشارات، وما يحدث قبل 
وفاة  بعد  يحدث  وما  الفيل،  قصة  مثل  وجودهم  وقبل  بل  األنبّيًاء  نبوة 
األنبّيًاء من نصر اهلل للدين، واستمراره، هذا كله من دالئل النبوة، وهو 

غير مقترن بدعوى النبوة)1(. وهذا كله من عموم رحمة اهلل باخللق.
األنبّيًاء  آيات  أن  ذلك  آية؛  بكل   S النبي  يتحدى  أن  يلزم  ال  أخيرا 

آيات، وإن لم ينطقوا بالتحدي.
ومن رحمته تعالى بخلقه وعلمه بحاجة اخللق إلى اآليات الدالة على 
صدق األنبّيًاء أنه أيدهم بها: )وكلما كان الناس إلى الشيء أحوج، كان 

الرب به أجود()2(. 
في  والكاذب  الصادق  بني  يسوي  أن  وحكمته  تعالى  رحمته  ومنعت 
دعوى النبوة؛ فيؤيد الكاذب من آيات الصدق، مبثل ما يؤيد به الصادق؛ 
أو أن يرسل رسواًل يأمر اخللق باإلميان به وطاعته، وال يجعل لهم طريًقا 
إلى معرفة صدقه؛ بل هذا كتكليفهم مبا ال يقدرون على أن يعلموه. وهذا 
ممتنع في صفة الرب، وهو منزه عنه سبحانه؛ فإنه الرب الرحيم الذي 

ال يكلف نفسا إال وسعها.)3(

اء الدالة على صدقهم:  املسألة الثانية: تيسير االطالع على آثار األنبّياً
ومن رحمة اهلل بالبشر أن جعل االطالع على آثار األنبّيًاء ميسورا فهي 
)تارة تعلم مبجرد األخبار املتواترة، وإن لم نشاهد شيًئا من آثارها، وتارة 

نشاهد بالعيان آثارها الدالة على ما حدث؛ كما قال تعالى: )ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې   ى  ى  
ائ  ائ  ەئ  ەئۇئ(، وقال تعالى: )ڤ  ڤ     ڦ  ڦڦ  ڦ  

)1(  ينظر: اجلواب الصحيح، ابن تيمية 4)/122(.
)2(  النبوات، البن تيمية )2/ 687(.

انظر: النبوات، البن تيمية )2/ 687(.  )3(
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ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ        چ  ڇ  ڇڇ   
متبني  موضح،  لبطريق  أي  ]احلجر:75-78[؛  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ(       
ملن مر به آثارهم. وهذه األخبار كانت منتشرة متواترة في العالم، وقد علم 

الناس أنها آيات لألنبّيًاء، وعقوبة ملكذبيهم(.)1(
من رحمة اهلل أنه يسر للبشرية نقل أخبار األنبّيًاء مع أقوامهم بالتواتر، 
وهذا العلم )من أظهر العلوم املتواترة وأجالها، ونقل هذه األمور أظهر 
وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها. فكل عاقل 
يعلم أن نقل أخبار األنبّيًاء وأتباعهم ينقلها من أهل امللل من ال يحصى 

عدده إال اهلل ويدونونها في الكتب()2(.
الدالة على ما فعله  اآلثار  العالم  )أبقى في  أنه  اهلل  كذلك من رحمة 
وذلك  العقوبة،  من  مبكذبيهم  فعله  وما  الكرامة،  من  واملؤمنني  بأنبّيًائه 
أيًضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. واهلل تعالى 

كثيرا ما يذكر ذلك في القرآن كقوله: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   
ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں    ڱ   ڱ  
ۇ    ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ  
ۅ       ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ۉۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  
ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئیۇئ(       ]احلج:46-42[  

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   تعالى:  وقال 
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ         ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ  

ڤڦۇئ  (       ]ق:36-37[.
)1(  النبوات، البن تيمية )1/ 514/ 515)من ويكبيديا: ورغم اختالف القصة في مختلف الديانات 
سفينة  هناك  وأن  كلها  األرض  عم  عظيم  طوفان  حصول  على  تتفق  جميعها  أن  إال  واملعتقدات 

أبحرت فوقه وجناة الناجني الذين كانوا على متنها.
)2(  شرح العقيدة األصفهانية )ص: 154(.
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أخيرا ومما هو من آثار األنبّيًاء، ومن رحمته تعالى أنه أبقى في األرض 
ما يعلم أنه حفظ بأمر اهلل وهي: )الكعبة فإنها بيت من حجارة بواد غير 
ذي زرع، ليس عندها أحد يحفظها من عدو، وال عندها بساتني وأمور 
يرغب الناس فيها؛ فليس عندها رغبة وال رهبة. ومع هذا فقد حفظها 
بالهيبة والعظمة. وجعل فيها من الرغبة يأتيها الناس من أقطار األرض 
ألوف  دنيوي. وهي على هذه احلال من  باعث  محبة، وشوقا، من غير 
من السنني؛ وهذا مما ال يعرف في العالم لبنية غيرها.وهذا مما حير 
العالم هو حركات  املؤثر في هذا  أن  يظنون  فإنهم  ونحوهم؛  الفالسفة 
الفلك، وأن ما بني وبقي فقد بني بطالع سعيد؛ فحاروا في طالع الكعبة، 
الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة، والعزة،  إذ لم يجدوا في األشكال 

والعظمة، والدوام، والقهر، والغلبة()1(.

املسألة الثالثة: أحوال الرسل وسيرهم وسنة اهلل في نصره لهم 
دليل وبرهان على صدقهم: 

 كان من رحمة اهلل بالبشرية وسنته في األنبّيًاء وأتباعهم والكفار بهم 
العاقبة احملمودة، واآلخرين  لهم  أن األولني )ينصرهم ويعزهم، ويجعل 
يهلكهم ويذلهم، ويجعل لهم العاقبة املذمومة؛ كما فعل بقوم نوح، وعاد، 
مبن  فعل  وكما  وقومه؛  وفرعون  مدين،  وأصحاب  لــوط،  وقــوم  وثمود، 
كذب محمًدا S؛ من قومه قريش، ومن سائر العرب، وسائر األمم غير 

العرب؛ وكما فعل مبن نصر أنبّيًاءه وأتباعهم.()2(
لألنبّيًاء وحسن عاقبتهم وأتباعهم وسوء عاقبة مكذبيهم  اهلل  ونصر 
)من أعظم األدلة والبراهني على صدق الرسل وبرهم، وكذب من خالفهم 
بهما.  أو  السمع  أو  بالبصر  يعلم  ذلك  أن  بني  سبحانه  إنه  ثم  وفجوره، 

النبوات، البن تيمية )1/ 510- 512(.  )1(

)2(  النبوات، البن تيمية )2/ 959، 960(.
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شاهد  كمن  عليهم  الدالة  آثارهم  رأى  أو  رآهم  ملن  واملشاهدة  فالبصر 
أصحاب الفيل وما أحاط بهم، ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن 
واحلجاز وغير ذلك: كآثار أصحاب احلجر وقوم لوط ونحو ذلك. والسمع 
موسى  قصة  في  جرى  مبا  األخبار  كتواتر  العلم:  تفيد  التي  فباألخبار 
وفرعون وغرق فرعون في القلزم، وكذلك تواتر األخبار بقصة اخلليل مع 
النمرود، وتواتر األخبار بقصة نوح وإغراق أهل األرض، وأمثال ذلك من 
األخبار املتواترة عند أهل امللل وغير أهل امللل مع أن في بعض قصص 
من تواترت به هذه األخبار ما يحصل العلم بخبرهم، واشتراك البصر 

والسمع كما يشاهد بعض اآلثار من تواتر األخبار()1(.
ومن رحمة اهلل أن جعل األدلة على صدق الرسل كثيرة، ومنها: العلم 
بحال األنبّيًاء الذي يوجب العلم اليقيني بصدقهم، وذلك من وجوه متعددة 
)منها: أنهم أخبروا األمم مبا سيكون من انتصارهم وخذالن أولئك وبقاء 
العاقبة لهم أخباًرا كثيرة في أمور كثيرة، هي كلها صادقة لم يقع في شيء 
منها تخلف وال غلط بخالف من يخبر به من ليس متبًعا لهم ممن تنزل 
عليه الشياطني، أو يستدل على ذلك باألحوال الفلكية وغيره. وهؤالء ال 
بد أن يكونوا كثيًرا، بل الغالب من أخبارهم الكذب، وإن صدقوا أحياًنا. 
ومن ذلك: أن ما أحدثه اهلل تعالى من نصرهم وإهالك عدوهم إذا عرف 
دخل  أن  بعد  وقومه  لفرعون  الغرق  كحصول  عليه  حصل  الذي  الوجه 
البحر خلف موسى  وقومه كان هذا مما يورث علما ضرورًيا أن اهلل 
تعالى أحدث هذا نصًرا ملوسى وقومه وجناة لهم، وعقوبة لفرعون وقومه 
ونكااًل لهم، وكذلك أمر نوح واخلليل عليهما السالم، وكذلك قصة الفيل 

وغير ذلك(.)2(
)1(  شرح العقيدة األصفهانية )ص: 153(.

)2(  شرح العقيدة األصفهانية )ص: 155- 156(.
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الصدق  في  أحواله  على  واقفني  وكانوا  محمًدا،  تعرف  قريش  وكانت 
واألمانة، قد خبروا أمره، وعلموا صدقه، فكان ذلك أقرب لهم إلى تصديقه 
ولم  كتاًبا  يقرأ  ولم  ألحد،  يتلمذ  لم  بأنه  عاملني  كانوا  أنهم  ثم  به،  والوثوق 
ميارس درسا وال تكرارا، وأنه إلى متام األربعني لم ينطق البتة بحديث النبوة 
والرسالة، ثم إنه بعد األربعني ادعى الرسالة وظهر على لسانه من العلوم ما 
لم يظهر على أحد من العاملني، ثم إنه يذكر قصص املتقدمني وأحوال األنبّيًاء 
املاضني على الوجه الذي كان موجوًدا في كتبهم، فكل من له عقل سليم علم 
أن هذا ال يتأتى إال بالوحي السماوي واإللهام اإللهي. وهم بعد ادعاء النبوة 
عرضوا عليه األموال الكثيرة واألزواج، ليترك هذه الدعوى فلم يلتفت إلى 
شيء من ذلك، بل قنع بالفقر وصبر على املشقة، وملا عال أمره وعظم شأنه 
وأخذ البالد وعظمت الغنائم لم يغير طريقه في البعد عن الدنيا والدعوة 
إلى اهلل، والكاذب إمنا يقدم على الكذب ليجد الدنيا، فإذا وجدها متتع بها 

وتوسع فيها، فلما لم يفعل شيًئا من ذلك علم أنه كان صادًقا)1(.

املسألة الرابعة: رحمة اهلل بالبشر بحفظ القرآن وكونه آية: 
وهو من أعظم اآليات التي أوتيها وأعطيها األنبّيًاء؛ في الصحيح عن 
النبي S أنه قال: )ما من األنبّيًاء نبي إال أعطي من اآليات ما مثله آمن 
عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيته وحًيا أوحاه اهلل إلَّي فأرجو أن أكون 

أكثرهم تابًعا يوم القيامة()2(.
الثقلني،  جميع  إلى  رســواًل  محمًدا  بعث  أن  بالبشرية  اهلل  رحمة  ومن 
وجعل آيات نبوته ظاهرة معلومة )لكل اخللق الذين بعث إليهم، وقد يكون 
)1(   انظر: تفسير الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )1/ 435(، تفسير ابن عطية: 
التفسير  أو  الغيب  مفاتيح  الرازي:  تفسير   ،)537 /1( العزيز  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  احملرر 

الكبير )9/ 418( )9/ 419(.
أنزل.  ما  وأول  الوحي،  نزل  باب كيف  القرآن،  كتاب فضائل  البخاري في صحيحه 41905،  رواه    )2(
S “بعثت بجوامع الكلم”. ورواه مسلم في صحيحه  النبي:  و62654، كتاب االعتصام، باب قول 

1134، كتاب اإلميان، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس، ونسخ امللل مبلته.
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وكان  هؤالء.  عند  ليس  ما  نبوته،  على  والبراهني  اآليات  من  هؤالء  عند 
يظهر لكل قوم من اآليات النفسية واألفقية ما يبني به أن القرآن حق، كما 

قال تعالى: )ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  
ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئمئ  ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  

ىبيب  جت     حت    خت  مت  ىتيتۇئ(       ]ف�سلت:54-52 [
أخبر سبحانه أنه سيري عباده اآليات في أنفسهم، وفي اآلفاق حتى 

يتبني لهم أن القرآن حق، ثم قال : )ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  
اآليات، وشهادته  ينتظر من  ما  كافية دون  فإن شهادته وحده  حئ(، 
للقرآن وحملمد، تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على أنبّيًائه عن أهل 
الكتاب. وتكون بأفعاله وهو ما يحدثه من اآليات والبراهني، الدالة على 
بأنهم  لهم  وشهد  عنه،  به  أخبروا  فيما  بها  صدقهم  فإنه  رسله،  صدق 

صادقون.
والقرآن هو قول اهلل، وفيه شهادة اهلل مبا أخبر به الرسول، وإنزاله على 
محمد وإتيان محمد به هو آية وبرهان، وذلك من فعل اهلل؛ إذ كان البشر ال 
يقدرون على مثله ال يقدر عليه أحد من األنبّيًاء، وال األولياء، وال السحرة، وال 
غيرهم. وقد أخبر خبًرا وأكده بالقسم عن جميع الثقلني أنهم إذا اجتمعوا 
على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله، بل يعجزون عن ذلك، وهذا 

فيه آيات لنبوته.
منها إقدامه على هذا اخلبر العظيم عن جميع اإلنس واجلن إلى يوم 
القيامة بأنهم ال يفعلون هذا، بل يعجزون عنه. وال يتصور أن بشًرا يجزم 
بهذا اخلبر، إال أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه اخللق، إذ علم العالم بعجز 
جميع اإلنس واجلن إلى يوم القيامة، هو من أعظم دالئل كونه معجزا، 
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وكونه آية على نبوته، فهذا من دالئل نبوته في أول األمر عند من سمع 
هذا الكالم، وعلم أنه من القرآن الذي أمر ببالغه إلى جميع اخللق، وهو 

وحده كاف في العلم بأن القرآن معجز.
وغير ذلك من الدالئل الكثيرة على أنه معجز، مثل عجز جميع األمم 
عن معارضته مع كمال الرغبة واحلرص على معارضته، وعدم الفعل مع 
كمال الداعي يستلزم عدم القدرة، فلما كان دواعي العرب وغيرهم على 
املعارضة تامة، علم عجز جميع األمم عند معارضته، وهذا برهان ثان 
يعلم به صدق هذا اخلبر، وصدق هذا اخلبر آية لنبوته غير العلم بأن 
القرآن معجز، فإن ذلك آية مستقلة لنبوته، وهي آية ظاهرة باقية إلى 

آخر الدهر، معلومة لكل أحد، وهي من أعظم اآليات()1(.

)1(  انظر: اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية )5/ 405_ 410(.
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املبحث اخلامس
الرحمة في إقامة احلجة بالرسل وعدم التعذيب قبل إرسال 

الرسل وإنزال الكتب.

فطر اهلل تعالى القلوب على توحيده، ونصب في الكون شواهد على 
به بني األمور، فيعرف حسنها من  ذلك، وأودع في اإلنسان عقال مييز 
قبحها، إال أنه لتمام عدله ورحمته وحكمته لم يجعل احلجة إال بالرسالة 
التي منَّ اهلل تعالى بها على خلقه. وهذا األصل دلت عليه النصوص، فإن 

اهلل ال يعذب إال من أرسل إليه رسوال تقوم به احلجة عليه.)1(

وأكد اهلل تعالى هذا املعنى في آيات كثيرة، منها قولة تعالى: )ى  ى        
]الإ�سراء:15[ فأثبت احلجة بالرسل خاصة ونفى         ) ائ  ائ  ەئ     ەئ 

العقاب قبل البعثة. 
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ     )ۇئ   تعالى:  وقال 

ىئ   ىئ  ی  ی  ی    ی  جئ  حئ  مئ(       ]طه:134[.

العذاب هو  ولكن شرط  قائم،  لعذابهم  املقتضي  أن   فدل ذلك على 
ڈ(        ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    )ڇ   قــال:  ولهذا  الرسالة،  بلوغ 
]الن�ساء:165[ وفي الصحيحني عن النبيS أنه قال: »ما أحد أحب إليه 

العذر من اهلل؛ من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب.)2(
)1(  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية )2/ 291(.
)2(  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية )2/ 306(.
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وقال تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ(.

     قال ابن القيم: فهذا صريح بأن احلجة إمنا قامت بالرسل، وأنه بعد 
مجيئهم ال يكون للناس على اهلل حجة، وهذا يدل على أنه ال يعذبهم قبل 

مجيء الرسل إليهم، ألن احلجة حينئذ لم تقم عليهم)1(.

ڦ    ڦڦ   ڤ         ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ     ٹ   )ٹ   تعالى  وقال 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڈ   (       ]الزخرف:78-77[.

واحلق هاهنا هو ما بعث به املرسلون باتفاق املفسرين)2(.

احلجة  وإقامة  بالرسل،  إليهم  اإلعــذار  بعد  إال  قوًما  اهلل  يهلك  فال 
عليهم باآليات التي تقطع عذرهم؛ قال قتادة: إن اهلل تبارك وتعالى ليس 
يعذب أحًدا حتى يسبق إليه من اهلل خبًرا، أو يأتيه من اهلل بينة، وليس 

معذبا أحًدا إال بذنبه)3(.

فقطع حجة كل مبطل أحلد في توحيده وخالف أمره، بجميع معاني 
احلجج القاطعة عذره، إعذاًرا منه بذلك إليهم، لتكون هلل احلجة البالغة 

عليهم وعلى جميع خلقه.)4(

وهذا من عدله تعالى، وأنه ال يعذب أحدا إال بعد قيام احلجة عليه 
بإرسال الرسول إليه)5(.

فإرسال الرسل كان إقامة للحجة وقطعا للعذر، وفيه دليل على أن ما 
)1(  مفتاح دار السعادة، ابن القيم 39/2.
)2(  مفتاح دار السعادة ابن القيم 2 /51.

تفسير الطبري: جامع البيان ت شاكر )17/ 402(.  )3(
)4(  تفسير الطبري: جامع البيان ت شاكر )9/ 408(.

)5(  تفسير ابن كثير ت سالمة )5/ 52(.
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وجب إمنا وجب بالسمع ال بالعقل)1(.

املسألة األولى: حكم من لم تقم عليه احلجة: 
ومن رحمة اهلل أن من لم تقم عليه احلجة في الدنيا بالرسالة كاألطفال 
واجملانني وأهل الفترات: أنهم ميتحنون يوم القيامة كما جاءت به اآلثار، 
فيبعث اهلل إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب، وإن 

عصوه استحقوا العقاب)2(. 
روى اإلمام أحمد بسنده )عن األسود بن سريع، أن نبي اهلل S قال: 
أربعة يوم القيامة: رجل أصم ال يسمع شيًئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، 
ورجل مات في فترة، فأما األصم فيقول: رب، لقد جاء اإلسالم وما أسمع 
شيًئا، وأما األحمق فيقول: رب، لقد جاء اإلسالم والصبيان يحذفوني 
بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب، لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيًئا، وأما 
الذي مات في الفترة فيقول: رب، ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم 
ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، قال: فوالذي نفس محمد  بيده، 

لو دخلوها لكانت عليهم برًدا وسالًما()3(.

املسألة الثانية: العذر باجلهل وضرورة بلوغ احلجة:
ومما أحلق بهذا: مسألة العذر باجلهل وبلوغ احلجة بعد بعثة الرسول 
محمد وهي مسألة شائكة  بحسب تعبير الشيخ ابن عثيمني  الذي يقول: 
)مسألة العذر باجلهل  مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم املسائل 
حتقيًقا وتصويًرا. فمن الناس من أطلق وقال: ال يعذر باجلهل في أصول 
الدين كالتوحيد، فلو وجدنا مسلًما في بعض القرى أو البوادي النائية 

)1(  تفسير البغوي، إحياء التراث )3/ 124(.
)2(  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، البن تيمية )2/ 298(.

صحيح  األلــبــانــي:  عنه  قــال   ،16301: احلــديــث  رقــم   )228  /26( الرسالة  ط  أحمد  مسند     )3(
-”الصحيحة” )1434(.
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يعبد قبًرا أو ولًيا، ويقول: إنه مسلم، وإنه وجد آباءه على هذا ولم يعلم 
به  جاءت  شيء  أول  ألن  يكفر؛  ال  أنه  والصحيح  يعذر.  فال  شرك  بأنه 
الرسل هو التوحيد، ومع ذلك قال تعالى: )ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ( 

]الأ�سراء:15[ فال بد أن يكون اإلنسان ظاملا، وإال فال يستحق العذاب()1(.

يكفر  أركانه  أحد  تارك  أو  اإلســالم  نواقض  أحد  مرتكب  أن  ويذكر 
بشرط أن يبلغه )احلكم على وجه واضح بني، فقد قامت عليه احلجة. 
فالشرط هو بلوغ احلجة على وجه يتبني به األمر، فإذا بلغ اإلنسان ذلك، 

فإن إقراره بها ليس بشرط، فيحكم بكفره ولو لم يقر بها()2(.
ويؤكد ابن تيمية عذر تارك أركان اإلسالم عدا الشهادتني في حال 
لم تبلغه احلجة أو لم تقم عليه احلجة، فيقول: )وأما »الفرائض األربع« 
فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ احلجة فهو كافر، وكذلك من جحد 
حترمي شيء من احملرمات الظاهرة املتواتر حترميها: كالفواحش والظلم 
والكذب واخلمر، ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه احلجة مثل أن يكون 
حديث عهد باإلسالم، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع اإلسالم 
يستثنون  الصاحلات  وعملوا  آمنوا  الذين  أن  فظن  أو غلط  ذلك،  ونحو 
من حترمي اخلمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر. وأمثال ذلك، 
فإنهم يستتابون وتقام احلجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ، وال يحكم 
مظعون.  بن  قدامة  بكفر  الصحابة  يحكم  لم  كما  ذلــك؛  قبل  بكفرهم 

وأصحابه ملا غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل()3(. 

املسألة الثالثة: الفرق بني احلكم املطلق واحلكم املقيد:
كذلك يشير ابن تيمية إلى أن األقوال املطلقة في تكفير مرتكب فعل 

الشرح املمتع على زاد املستقنع )6/ 193(.  )1(
)2(  الشرح املمتع على زاد املستقنع )6/ 195(.

)3(  مجموع الفتاوى )7/ 609/ 610(.
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قائلها  بكفر  ليحكم  من شروط  فيها  بد  وال  إطالقها،  على  تترك  معني 
أو فاعلها؛ فيقول: )فإذا رأيت إماًما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره 
فيه  حصل  إذا  إال  قالها،  من  كل  في  عاًما  حكًما  هذا  يعتبر  فال  فيها، 
الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له؛ فإن من جحد شيًئا 
من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد باإلسالم، أو ناشًئا ببلد جهل ال 

يكفر حتى تبلغه احلجة النبوية.()1( وهذه تعرف بضوابط تكفير املعني.
فمن  غيرهم،  عن  فضاًل  العلماء  تبلغ  أال  املمكن  من  احلجة  إن  بل 
اجلائز أن يخطئ إمام ويعذر في خطئه، ويخطئ غيره فال يعذر )لعدم 
بلوغ احلجة له؛ فال يغتفر ملن بلغته احلجة ما اغتفر لألول فلهذا يبدع 
من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، وال تبدع عائشة 

ونحوها ممن لم يعرف بأن املوتى يسمعون في قبورهم( )2(.
وهذه  العلم.  من  بلغهم  وما  الناس  أحــوال  مراعاة  على  يدل  وهــذا   
املسائل املذكورة كلها تؤكد على عموم رحمة اهلل باخللق، وأنه ال يكلفهم 
ما ال يطيقون، وأنه يراعي أحوالهم، فسبحانه من خالق بر رحيم، وسعت 

رحمته كل شيء.

)1(  مجموع الفتاوى 6 / 61.
)2(  مجموع الفتاوى )6 /61(.
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على خامت 
الرسل والرساالت، الذي أرسله الرحيم رحمة للبريات؛ وبعد؛

فقد كان من أهم نتائج هذا البحث:
يراد بالغيب: كل ما غاب عن العيون ولم يتمكن من الوصول إليه . 1

به  باإلميان  اخللق  أمر  ما  كل  الشرع:  وفي  احلــس،  طريق  عن 
وغاب عن العيون، وجميع ما أخبرت به الرسل من األمور الغيبية 
املاضية أو املستقبلية، وجميع أركان اإلميان من اإلميان بالغيب، 

واإلميان باهلل هو أصل كل غيب.
أمر اهلل اإلنسان باإلميان بالغيب، ووهبه نعمة العقل، التي دلته . 2

على صدق ما أخبرت به الرسل من أمور غيبية، ووضع له منهجا 
يتوافق مع عقله، يسلم فيه العقل للنص، وحرم اخلوض في األمور 
الغيبية بال علم، وأوجب التسليم بكل ما صح وثبت عن الرسل، 
وهذا هو الغاية في احترام العقل، إذ إنه هو الذي دل على صدق 
إليه  الوصول  ال ميكن  فيما  اخلوض  من  عليه  فإشفاًقا  الرسل؛ 
الغيب ال جتــري عليها  أمــور  حــرم عليه اخلــوض في ذلــك، ألن 
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أحكام احلس، وهلل تعالى حكم عظيمة في إخفاء الغيب أهمها: 
متييز املؤمن من الكافر.

فطر اهلل اخللق محتاجني لعبادته، وال طريق ملعرفة ذلك  كيفية . 3
عبادته إال عن طريق الرسل؛ لذا حاجتهم للرسل حاجة ضرورية، 
خلقه،  على  بها  اهلل  امنت  منة  أعظم  الرسل  بعثة  كانت  فلذلك 
وأما محمد S فقد كانت بعثته رحمة للعاملني جميعهم: مؤمنهم 
وكافرهم، فاملؤمنون نالوا باإلميان به الثواب، والكفار أمنوا به في 

الدنيا من املسخ واالستئصال.
كان من رحمة اهلل بخلقه أن بعث الرسل من جنس البشر، وهذا . 4

واقترحوا  الكفار،  اعترض  ذلــك  ومــع  جمعاء،  للبشرية  تكرمي 
لعموم  اهلل  ولكن  إنزالها،  وطلبوا  املالئكة،  من  الرسل  تكون  أن 
أنهم ال  بالبشر، ذلك  لرحمته  إلى طلبهم هذا  لم يجبهم  رحمته 
يستطيعون األخذ من املالئكة، ألنهم ال يقدرون على رؤيتهم في 
صورتهم التي خلقهم اهلل عليها فلو أنزلت عليهم ملاتوا من هول 
رؤيتهم، وكون الرسل من جنسهم يجعلهم يفقهون عنهم، ويفهمون  
منهم، ويأنسون بهم وتتحقق القدوة بشكل أمثل، أخيرا لو أنزل 
اهلل املالئكة ثم لم يؤمنوا جلاءهم العذاب، ولم ميهلوا جرًيا على 

سنة اهلل تعالى في اآليات املقترحة.
يتكلمون . 5 الرسل  جعل  بخلقه  رحمته  وكمال  اهلل  نعمة  متام  ومن 

بنفس لغة األقوام املرسل إليهم، ووهبهم أكمل األخالق وأحسنها، 
الرسالة  لقبول  أدعى  ليكون  أقوامهم،  أنساب  ذروة  في  وبعثهم 

منهم وتصديقهم.
باآليات . 6 مؤيدين  الرسل  بعث  أن  بخلقه  اهلل  رحمة  من متام  كان 
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والبراهني، ذلك أن املقام مقام ادعاء دعوى الرسالة والنبوة وهي 
أعظم دعوى ال يدعيها إال أصدق الصادقني أو أكذب الكاذبني، 
وميتنع في رحمة اهلل أن يساوي بينهما فال بد من وجود ما يتبني 
ليست  والدالئل  اآليات  وهذه  الكاذب،  وكذب  الصادق  به صدق 
على درجة واحدة في الوضوح، بل رمبا يتبني جلماعة ما لم يتبني 

لغيرهم، إال أنه ال بد للجميع أن يتبني لهم صدق الرسل.
إليه . 7 ملا ذهب  النبوة، خالًفا  أدلة  وتنوع  تعدد  اهلل  رحمة  من  كان 

عليه  أطلق  ما  على  النبوة  دليل  قصره  من  واألشاعرة  املعتزلة 
اسم املعجزات، وعرفوها بأنها األمور اخلارقة للعادة، وأضافت 
والدالئل  اآليــات  اسم  أن  إال  للتعريف،  أخــرى  قيوًدا  األشاعرة 
النصوص  في  ورودها  إلى  إضافة  املقصود  على  أدل  والبراهني 
الشرعية، وألن من دالئل النبوة ما ال ينطبق عليه التعريف، مثل: 
تيسيره سبحانه االطالع على آثار األنبّيًاء، ومثل البشارات وبقاء 

الدين ونصر األنبّيًاء وغيرها.
كان من رحمة اهلل أن بعث محمًدا مؤيدا بأعظم آية، وهي القرآن . 8

الكرمي الذي تكفل اهلل بحفظه إلى قيام الساعة، وأكد أن جميع 
الثقلني لن يأتوا مبثل هذا القرآن، وأقدم على هذا اخلبر العظيم، 

.S وهذا من أعظم دالئل نبوة محمد
باخللق أنه لم يجعل احلجة إال بالرسل، فال . 9 اهلل  كان من رحمة 

يعذب من لم تبلغه دعوة األنبّيًاء، فال يهلك اهلل قوًما إال بعد إرسال 
رسول لهم، فتقوم عليهم احلجة. ومن رحمته أن أهل الفترة ومن 
لم تبلغه دعوة نبي، فإن اهلل يختبره يوم القيامة وميتحنه مبا يتبني 

به إميانه من كفره.
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كان من رحمة اهلل تعالى أنه يراعي أحوال املكلفني فال يعذبهم إال . 10
بشرط قيام احلجة وبلوغها لهم، وتفرع عن ذلك مسألة: التفريق 
بني احلكم بالتكفير املطلق وبني احلكم بالتكفير املقيد، فال تترك 
األقوال التي ذكر فيها التكفير على إطالقها، بل ال بد من شروط 

ليحكم بكفر قائليها.
هذه هي أهم نتائج البحث، أما أبرز التوصيات، فهي: ضرورة متابعة 
البحث في دالئل نبوة محمد S، وما ظهر من تصديق لألمور الغيبية 
التي أخبر بها النبي S في هذا العصر، وتشجيع الدراسات الدالة على 
سعة رحمة اهلل تعالى وعمومها. وأسجل شكري هنا جلامعة امللك سعود 
ممثلة بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية على تبنيها هذا املؤمتر. 
فسبحان من وسعت رحمته كل شيء، وصلى اهلل وسلم على املبعوث 

رحمة للعاملني بالدين احلق املبني.
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املقدمة
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا محمد املبعوث 
رحمة للعاملني صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعني، وبعد: 

النصوص الشرعية كتاًبا وسنة باإلعالء من شأن خلق  تواترت  فقد 
النفس  على  حميدة  آثار  من  له  ملا  به  باالتصاف  والترغيب  الرحمة 
الرحمة في كافة مجاالت  النبوية خللق  التطبيقات  واجملتمع، وتكاثرت 
احلياة بدًءا من حياته اخلاصة إلى وظيفته نبًيا ورئيس دولة، حتى غدت 
الرحمة من أخص سماته S، فهو نبي الرحمة الذي اتخذ الرحمة شعاًرا 

له من قول اهلل تعالى: )ک  ک  گ  گ  گگ( ]الأنبياء[. 

مشكلة البحث
إال أن الطاعنني في اإلسالم ينكرون هذه احلقيقة، ويرون أن الرحمة شعار 
نظري لم يدخل حيز التطبيق في التشريع اإلسالمي؛ فيقولون: إن في القرآن 
S وسيرته من األحداث واألحكام ما يتنافى مع الرحمة، مثل  وسنة النبي 
عدد من احلدود الشرعية كحد احلرابة، وحد الزاني احملصن، وحد السارق، 
تشريع  ومثل  فعله،  مبثل  القاتل  من  القصاص  من   S النبي  فعله  ما  ومثل 
اجلهاد العسكري وما في تفاصيله من القتل واألسر واالسترقاق، خصوًصا 

حكم سعد بن معاذ  بقتل رجال بني قريظة جميًعا بعد أسرهم، إلخ. 
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هذه  إنكار  إلى  املسلمني  بعض  اإلسالم  على  الهجوم  هذا  دفع  وقد 
األحاديث من جهة املنت زاعمني مخالفتها النصوص الثابتة القطعية ثبوًتا 
 .S النبي  وأخالق  اإلسالمي  التشريع  في  الرحمة  مركزية  على  وداللة 
وذهب آخرون إلى املبالغة في القسوة واالنتقام من الكفار اعتماًدا على بعض 
األحاديث النبوية ووقائع السيرة. لكن الباحث عن احلقيقة يجد غضاضة 
الثابتة سنًدا بحجة زعم تعارضها مع  في إنكار كل هذه النصوص النبوية 
خلق الرحمة، ويجد غضاضة أخرى في احلط من شأن خلق الرحمة في 
اإلسالم وخلق النبي S، وتصوير اإلسالم بأنه دين القسوة والعنف والقتل. 

الدراسات السابقة
التي  اإلسالم  في  الرحمة  حول  الشبهات  الباحثني  من  عدد  ناقش 
يوردها الطاعنون في اإلسالم عموًما أو الطاعنون في السنة خصوًصا 
في عدد من الدراسات، وقد قدم عدد منها في مؤمتر نبي الرحمة الذي 
عقدته اجلمعية العلمية السعودية لعلوم السنة في الرياض عام 1431هـ، 
املوافق 2010م، وقد نشرت هذه األبحاث في تسعة مجلدات، وقد ناقشت 
األبحاث الرحمة النبوية، واختص بعضها مبناقشة شبهات املستشرقني 
حول الرحمة النبوية، ومن الدراسات أيًضا كتاب الرحمة في حياة الرسول 
S للدكتور راغب السرجاني، فقد ناقش عدًدا من الشبهات في الباب 
األخير من كتابه. وال يزال اجملال مفتوًحا لإلضافة العلمية إلى ما سطره 

الباحثون الفضالء، وأرجو أن يوفق هذا البحث لذلك. 

محددات البحث
الناس؛  البحث على مناقشة شبهات صنفني من  تركزت مطالب هذا 
الصنف األول: غير املسلمني الذين ينكرون الرحمة في اإلسالم، والصنف 
فهموا  ألنهم  الشرعية،  النصوص  بعض  أنكروا  الذين  املسلمون  الثاني: 
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منها ما يتنافى مع الرحمة في اإلسالم. وقد سلكت سبيل احلجاج العقلي 
القائم على مرجعية الوحي في ضبط مفهوم الرحمة ومحاكمة شبهاتهم 

إجمااًل تفصياًل. 

أهداف البحث
ال ريب أن املسلم يحتاج إلى فهم صحيح خللق الرحمة من خالل كالم 
النبي S وفعله أيًضا؛ ألن خير تفسير للنص النظري هو التطبيق العملي 
الشرعية  النصوص  يوافق  فهًما  الرحمة  فهم  ميكن  فكيف  قائله.  عند 
ومقاصدها ويرضي نهم العقل في آن واحد؟ جاء هذا البحث للجواب 

عن هذين السؤالني. 

مناهج البحث
تناول  النقدي في  واملنهج  التحليلي  املنهج  إعمال  البحث  ناسب هذا 

األفكار والنصوص اخلاصة به. 

خطة البحث
وقد ارتأيت أن يتركز البحث في مطالب محددة تخدم هذا الهدف من 

أقصر الطرق، وهي: 
املطلب األول: مفهوم خلق الرحمة. 

املطلب الثاني: واقعية مفهوم خلق الرحمة في منظومة األخالق اإلسالمية.
املطلب الثالث: منزلة خلق الرحمة في الكتاب والسنة. 

املطلب الرابع: شبهات منكري الرحمة في اإلسالم وجوابها. 
اخلامتة: فيها أهم النتائج والتوصيات. 
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املطلب األول
مفهوم خلق الرحمة

: مفهوم اخللق أوالاً
مبا أن الرحمة خلق من األخالق اإلنسانية فال بد من الوقوف على 
مفهوم األخالق اإلنسانية أواًل، ثم استصحاب هذا املفهوم عندما نتعرض 
عنه  متفرع  ألنه  الكلي؛  على ضوء  يفهم  اجلزئي  أن  إذ  الرحمة؛  ملفهوم 

راجع إليه. 
اإلنسان  طبيعة  أنه  على  اخُللُق  تعريف  في  العلماء  عبارات  وتدور 
وسجّيته التي تصدر عنها أفعال اإلنسان بال تكلّف)1(، قال اجلرجاني: 
بسهولة  األفعال  عنها  تصدر  راسخة  للنفس  هيئة  عن  عبارة  “اخُللُق: 
ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها 
األفعال اجلميلة عقاًل وشرًعا بسهولة سميت الهيئة: خلًقا حسًنا، وإن 

كان الصادر منها األفعال القبيحة سميت الهيئة: خلًقا سيًئا”)2(. 
فاألخالق إذن صفات أصيلة في نفس اإلنسان مستقرة وليست مؤقتة، 
وسلوك اإلنسان الظاهر هو استجابة للصفة الباطنة املستقرة في النفس. 

انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )214/2(، وابن األثير، النهاية في غريب احلديث واألثر    )1(
)70/2(، والسيوطي، معجم مقاليد العلوم في احلدود والرسوم، ص )197(، وأبو البقاء الكفوي، 

الكليات، ص )429(. 
اجلرجاني، التعريفات، ص )101(.    )2(
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وبناء على هذا فإن املشاعر املؤقتة التي سرعان ما تزول ال تعد خلًقا)1(، 
وإمنا هي ردات فعل ال تلبث أن تزول، فال يعرف صاحبها بها وال تؤثر على 
سير حياته وطراز سلوكه؛ ويوضحه أن كثيًرا من ضعفاء اإلرادة تعتريهم 
يخضعون  ما  سرعان  لكنهم  ما  ملؤثر  استجابة  وإصرار  تصميم  مشاعر 
بقوة  وصفهم  ميكن  فال  عادتهم،  هي  كما  ساكًنا  يحركون  فال  للتخاذل 
لهم  املالزم  ألنه  اإلرادة،  بضعف  يوصفون  وإمنا  عارض  النفعال  اإلرادة 
ما  ملؤثر  استجابة  اإلرادة  قوي  ضعف  ولو  الظاهر،  سلوكهم  على  املؤثر 
ويوصف  زال،  اإلرادة، ألنه عارض  نفسه فال يوصف بضعف  ثم متالك 

بالصفة املالزمة له الظاهرة في سلوكه. 
نتيجة أخرى ال تقل أهمية، هي أن  أيًضا  وينبني على تعريف األخالق 
السلوك الظاهر الذي لم يكن أثًرا لدافعه الباطن املتعلق به عادة ال يسمى 
النفسي  دافعه  إلى  الظاهر  السلوك  هذا  ينسب  وإمنا  استمر،  ولو  خلًقا 
احلقيقي، ولو كان هذا الدافع النفسي منبت العالقة بالسلوك الظاهر أو 
السلوك على  في  يظهر  أمر خفي  النفس  في  املستقر  فاخللق  له؛  مضاًدا 
شكل أقوال وأفعال مناسبة له؛ فإذا التزم اإلنسان مكارم األخالق في أقواله 
وأفعاله؛ ألن هذا يحقق له ربًحا مادًيا أو خوًفا من قانون قاسي العقوبة، 
مربحة  األخالق  مكارم  تعد  لم  عندما  املرذولة  األخالق  مسالك  سلك  ثم 
باخللق احلسن؛ ألن  يوصف  اإلنسان ال  فهذا  القانون موجوًدا،  يعد  لم  أو 
سلوكه الظاهر ليس نابًعا من صفة مستقرة في نفسه، وإمنا يوصف باخللق 

املذموم؛ ألنه الدافع احلقيقي لسلوكه الظاهر. 
يقارن  عندما  املسلم  تعتري  التي  احليرة  يزيل  التفسير  هذا  أن  وأظن 
اجملتمع املسلم مع مجتمعات أخرى تنتشر فيها فلسفات ال تقيم وزًنا للدين 
وال ترفع بالقيم اإلنسانية رأًسا، ومع هذا جتدهم صادقني في معامالتهم 

انظر: املصدر السابق.    )1(
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املالية مثاًل، أما في اجملتمعات اإلسالمية التي تعظم القيم فيقل فيها الصدق 
في املعامالت املالية كثيًرا. وال شك أن ظاهرة ضعف االلتزام الديني في 
نفوس املسلمني سبب أساس في ضعف االلتزام القيمي ومنه قيمة الصدق 
في املعامالت املالية، أما سر التزام اجملتمعات غير اإلسالمية بالصدق في 
املعامالت املالية فال يعدو السببني اللذين أشرت لهما قبل قليل؛ القانون 

الرادع واملنفعة املادية، ومن عاش في تلك اجملتمعات يدرك هذا متاًما. 

ا: مفهوم الرحمة ثانياً
من  يقاربها  أو  يرادفها  الرحمة مبا  تعريف  إلى  اللغويني)1(  بعض  جلأ 
املصطلحات كالعطف والرقة والشفقة والرأفة واإلحسان، إلخ، واشتغلوا 
الكلمات  من  »رحم«  اجلذر  من  اشتق  ما  وذكر  بينها  الدقيقة  بالفروق 
كونها سلوًكا  الرحمة  معنى  ببيان  يهتم  النهج  وهذا  والصفات.  واألسماء 
إنسانًيا ال يحتاج إلى تكلف شرح؛ فهي ظاهرة مشاهدة ال تخطئها العني 

وال يلتبس فيها الفكر. 
لكن مبا أن الرحمة من األخالق ال بد أن يكون تعريفها مشتًقا من تعريف 
وقد  الظاهر.  السلوكي  واألثر  الباطن  النفسي  الدافع  حيث  من  األخالق، 
نحا هذا النحو بعض العلماء)2( فعرفوا الرحمة بأنها: رقة في القلب تقتضي 
اإلحسان إلى املرحوم ودفع الشر عنه، وعبر بعضهم عن الرحمة بأنها: إرادة 
اإلحسان واخلير لآلخرين. فالدافع النفسي هو رقة القلب وإرادة اإلحسان، 

أما األثر السلوكي فهو بذل اإلحسان واخلير للمرحوم بقول أو فعل. 

اللغة  مقاييس  معجم  فارس،  وابن   ،)1929/5( العربية  وصحاح  اللغة  تاج  اجلوهري،  انظر:    )1(
)498/2(، وابن سيده، احلكم واحمليط األعظم )336/3(، األثير )210/2(. 

انظر: عبدالقاهر اجلرجاني، درج الدرر في تفسير اآلي والسور )100/1(، والراغب األصفهاني،    )2(
اآلثار  صحاح  على  األنوار  مشارق  عياض،  والقاضي   ،)347( ص  القرآن،  غريب  في  املفردات 
الفنون  اصطالحات  كشاف  والتهانوي،   ،)471( ص  الكليات،  الكفوي،  البقاء  وأبو   ،)286/1(

والعلوم )847/1(. 
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الرحمة في  أنكر  إليها، يغفل عنها من  التنبه  وههنا فائدة ال بد من 
التشريعات اإلسالمية، وهي أن الرحمة بذل اخلير واإلحسان للمرحوم، 
النتائج  في  فالعبرة  املشقة،  أو  األلم  من  املرحوم  مجرد حماية  وليست 
للمرحوم  القليل سيحقق  األلم  أو  العابرة  املشقة  كانت  فإذا  والنهايات، 
الرحمة احلقيقية  فهذه هي  املستطير  الشر  ويدفع عنه  العظيم  اخلير 

وما حتمله من املشاق واآلالم ال ينافيها. 
قال ابن القيم: “ومما ينبغي أن يعلم: أن الرحمة صفة تقتضي إيصال 
املنافع واملصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه، وشقت عليها. فهذه هي 
الرحمة احلقيقية، فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصاحلك، 

ودفع املضار عنك”)1(. ا، هـ. 
وفي احلياة أمثلة ال حتصى ال ِقَبَل ألحد بإنكارها وميارسها كل أحد؛ 
كالصبر على آالم العملًيات اجلراحية والعالج املر واملؤلم طلًبا للشفاء، 
وتأديب الوالدين ألبنائهما طلًبا الستقامتهم، إلخ. ومن هذا الباب تدخل 
التشريعات اإلسالمية التي ظاهرها األلم واملشقة لكن لها آثاًرا حميدة 

على النفس واجملتمع، فهي ال تتنافى مع الرحمة بتعريفها العلمي. 
وبهذا يتبني أن تفسير الرحمة بأنها مجرد حماية املرحوم من مطلق األلم 
واملشقة تفسير ساذج ال يقول به أحد من أهل العلم، والطاعنون في رحمة 
اإلسالم بسبب املشقة واأللم الذي يظهر في تطبيق بعض العقوبات الشرعية 
هم أنفسهم ال يستطيعون طرد هذا األصل في مذاهبهم الفكرية وأوضاعهم 
احلياتية وإال لفسدت حياتهم ودخلت أفكارهم في الالعقل؛ فهم واقعون في 

التناقض ال محالة. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )174/2(.    )1(



272

املطلب الثاني
واقعية مفهوم الرحمة في منظومة األخالق 

اإلسالمية

: الرحمة في منظومة األخالق اإلسالمية: أوالاً
قال S: »بعثت ألمتم حسن األخالق«)1(، فالهدي النبوي منظومة من 
مكارم األخالق، وخلق الرحمة جزء من هذه املنظومة لذلك؛ فعند تناول 
الرحمة بوصفها خلًقا إسالمًيا ال يجوز أن تدرس مبعزل عن األخالق 
اإلسالمية األخرى التي تكون املنظومة اخللقية في اإلسالم، السيما تلك 
األخالق التي تتداخل مع خلق الرحمة وتربطها معها عالقات متشعبة ال 

ميكن أن تفهم إحداها إال على ضوء األخرى. 
أنه  النظام  فطبيعة  اجملاالت؛  كافة  في  النظم  دراسة  طبيعة  وهذه 
النهاية  تتداخل مكوناته وتتشعب وظائفها لتشكل عالقات بينية تنتج في 
منظومة من التصورات والتشريعات التي تتعاضد من أجل إدارة جانب ما 
من جميع حيثياته، ولو أردنا االستفادة من هذا النظام فال بد من األخذ به 
كي ال يتجزأ؛ ألن كل جزء من أجزائه تفتقر إلى األخرى، وتعجز عن أداء 
باب ما جاء في حسن اخللق، ص )904(،  كتاب حسن اخللق،  املوطأ بالًغا في  رواه مالك في    )1(
واحلديث مسند عن أبي هريرة  عند أحمد في املسند بلفظ” إمنا بعثت ألمتم صالح األخالق 
 ،)671/2( النبوة  دالئل  هي  التي   S النبي  آيات  كتاب  املستدرك،  في  واحلاكم   ،)513/14(
والبيهقي في السنن الكبرى، بلفظ: “إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق”، جماع أبواب من جتوز 
شهادته، باب بيان مكارم األخالق )323/10(. وقال ابن عبدالبر في التمهيد )333/24(: »وهذا 

احلديث يتصل من طرق صحاح عن أبي هريرة وغيره عن النبي S«ا، هـ. 
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وظيفتها مجردة عن أجزاء النظام األخرى؛ وبناء على هذا فإنه ال ميكن 
االنتفاع باجلزء إال مع الكل، وإذا فقد النظام بعض أجزائه عجز عن حتقيق 
هدفه وصارت باقي أجزائه عدمية الفائدة، أو على األقل تعجز عن حتقيق 

الهدف من وجودها كما هو الزم. 
تربية  اإلسالم  في  اخللقية  املنظومة  من  األسمى  الهدف  أن  ومبا 
اإلنسان وتهذيب دوافعه وسلوكه فإن هذا الهدف ال يتحقق إال إذا تكاملت 
جميع مكونات هذه املنظومة وتعاضدت في سبيل حتقيق هذا الهدف؛ 
فال يجوز أن يقوم النظام اخللقي على خلق الرحمة مثاًل دون النظر إلى 
خلق احلزم والعدل، وال يجوز االعتماد على خلق العزة دون النظر إلى 

خلق التواضع، وهكذا. 
هذا من حيث النظام اخللقي اإلسالمي، أما من حيث النفس اإلنسانية 
فهي أيًضا منظومة من االنفعاالت التي تضطرم في الوجدان ويظهر أثرها 
تتعاضد  هذه  االنفعاالت  ومنظومة  واألفعال،  األقوال  في  السلوك  على 
وإذا  مميزة،  بصبغة  انفعالي  جانب  كل  في  صاحبها  شخصية  لتصبغ 
اقتصرنا على بعض االنفعاالت دون بعض نخفق في فهم النفس ودوافعها 

وسلوكها اخللقي الذي سلكته. 
ومن أجل ضبط هذه االنفعاالت وتوجيهها نحو خيرها وخير مجتمعها 
ال بد من منظومة خلقية تدرك أسرار النفس ومكامن ضعفها وقوتها، 
ومن أقدر على إبداع هذه املنظومة اخللقية غير خالق النفس ومبدعها؟! 

)ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿٿ( ]امللك[؟! 

ومن أهم ما تتسم به هذه املنظومة اخللقية التي أبدعها اخلالق  
الشمول والتكامل والتوازن)1(؛ أما الشمول في الضوابط اخللقية فيتمثل 

انظر: سيد قطب، خصائص التصور اإلسالمي، ص )41( وما بعدها فقد عقد فصاًل لكل خصيصة =   )1(
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وأما  منها،  شيًئا  تهمل  فال  وانفعاالتها  النفس  نوازع  جميع  مراعاة  في 
معاجلة  في  آخر  خلقًيا  ضابًطا  يكمل  خلقي  ضابط  كل  فإن  التكامل 
جوانب  من  جانب  كل  تعطي  سمة  فهي  التوازن  وأما  النفس،  انفعاالت 
إهمال  ال  وهكذا  تفريط.  وال  إفراط  بال  املناسب  ووزنه  حقه  النفس 
لبعض حاجات النفس وال انتقاص منها حلساب جانب آخر، وكل حاجات 

النفس ملباة بالقدر الذي تستقيم به حياتها. 

ا: واقعية)1( املفهوم: ثانياً
املفاهيم الفكرية نوعان؛ منها ما هو واقعي؛ ميكن تطبيقه عملًيا في 
حياة الناس؛ فيتحول إلى أفعال ونظم تضبط حركة احلياة وتوجهها على 
نحو معني. ومن املفاهيم ما هو خيالي ال ميكن تطبيقه عملًيا، وال يتصور 
حتكم  أن  عن  فضاًل  الناس  حياة  في  تتحرك  وتوجيهات  نظاًما  وجوده 

حياتهم. 
في  ال  الذهن  في  تصورها  ميكن  الثاني  النوع  من  املطلقة  واملفاهيم 
وال  مفاهيم مطلقة،  فيؤسس  مع خياالته  اإلنسان  يسبح  فقد  اخلارج)2(؛ 
خارج  إيجادها  عن  يعجز  لكنه  ما،  بصفة  يصفها  وال  ما،  بقيد  يقيدها 
ذهنه أو تطبيقها عملًيا في حياته؛ فاملفاهيم املطلقة اجملردة عن القيود 
ال وجود لها في الواقع؛ إذ ال بد لكل موجود من عالقات حتكمه مع باقي 

املوجودات، تؤثر عليه فتقيده عندما يتقاطع مع غيره. 
القانون الذي فيه جواب للذين ينكرون  ومفهوم الرحمة يخضع لهذا 
رحمة اإلسالم ويرفضون وصف النبي S بأنه نبي الرحمة؛ جملرد أنهم 

= من هذه اخلصائص، كونها خصائص عامة لإلسالم، وقد استعرتها منه لوصف طبيعة األخالق 
في اإلسالم ومنها خلق الرحمة. 

انظر: املصدر السابق، ص )169(.    )1(
انظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل )301/1(.    )2(
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وجهة  حسب  الرحمة  مع  تتنافى  اإلسالمية  التشريعات  بعض  أن  يرون 
نظرهم، لوجود القسوة واأللم والقتل فيها؛ كرجم الزاني وقطع يد السارق 
وقتل املرتد إلخ. ويقولون: إن اآليات واألحاديث التي تعظم من شأن خلق 
الرحمة وتدعو إلى التخلق بها ليست إال دعاوى وشعارات نظرية ال حقيقة 

لها مع وجود هذا الكم الهائل من التشريعات املنافية للرحمة. 
فاجلواب على هذا: أنه على التسليم بوجود القسوة في بعض التشريعات 
اإلسالمية فإنها ال تنفي مطلق الرحمة في التشريع اإلسالمي، وإمنا تنفي 
الرحمة املطلقة، والفرق بينهما كبير؛ ودعواكم انتفاء مطلق الرحمة في 
التشريع اإلسالمي مع إقراركم بوجود النصوص التي تعظم شأن الرحمة 
في  الرحمة  وجود  على  تدل  النصوص  هذه  ألن  تناقض؛  إليها  وتدعو 
الشارع  رآها  بقيود  ليست مطلقة وإمنا هي رحمة مقيدة  لكنها  اإلسالم 

ضرورية لتكون هذه الرحمة قابلة للتطبيق في حياة الناس. 
وبناء عليه فاخلالف بني اإلسالم وخصومه ليس في مطلق الرحمة وإمنا 
في وجود الرحمة املطلقة، فهل للرحمة املطلقة وجود في حياة الناس؟ وهل 
يوجد نظام في األرض يقوم على الرحمة املطلقة؟ اجلواب: ال. وبيانه في 

وجهني: 
الوجه األول:

في  كما  للمرحوم،  اخلير  وبذل  اإلحسان  إرادة  هي  الرحمة  أن  تبني 
هو  كما  ومشقة  ألم  يالزمه  قد  لآلخرين  اخلير  بذل  لكن  األول،  املطلب 
مشاهد، واإلعراض عن بذل اخلير لآلخرين، ألنه يستلزم إيالمه وحتمل 
املشقة ليس من الرحمة في شيء، وإمنا هو خطل في الفكر وضعف في 
ألم  يقبلون حتمل  املرضى  نشاهد  ونحن  نفسه،  املرحوم  يقبله  ال  الرأي، 
العالج مقابل احلصول على الشفاء، ويعدون من يبذل لهم العالج رحيًما 
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على الرغم مما يسببه لهم من اآلالم. فالرحمة املطلقة التي ال يالزمها ألم 
دائم مفهوم ال وجود له في الواقع، فكيف يطلب خصوم اإلسالم منه أن 

يحقق في الوجود مفهوًما نظرًيا ال ميكن حتقيقه خارج الذهن. 
الوجه الثاني:

ال يوجد نظام في حياة الناس يقوم على املفاهيم املطلقة؛ فجميع النظم 
والتصرفات  واملفاهيم  األفكار  تضبط  تشريعات  فيها  واحلديثة  القدمية 
وتقيدها؛ فاحلريات لها حدود تقف عندها، يعبر عنها ما شاع بني الناس 
يقابلها  الناس  اآلخرين. وحقوق  تبدأ حرية  تنتهي حريتك عندما  قولهم: 
واجبات يلتزم الفرد بها، إلخ. والرحمة جزء من هذا النظام البشري؛ رحمة 
الكبير بالصغير، ورحمة العالم باجلاهل، ورحمة األبوين باألبناء، ورحمة 
القوي بالضعيف. وكل هذا ال يتنافى مع احلزم في تنفيذ القوانني واستيفاء 

احلقوق وااللتزام بالواجبات. 
باملفهوم  املطلقة  الرحمة  على  يقوم  القضائي  النظام  تصورنا  ولو 
املغلوط وهو عدم التسبب بأي ألم ألحد مهما فعل، هل يستقيم اجملتمع؟! 
أرواح  وحماية  اجلناة  ردع  ميكن  وكيف  لصاحبه؟  احلق  رد  ميكن  كيف 

الناس وأعراضهم وممتلكاتهم؟ 
إن الطاعنني في رحمة اإلسالم أنفسهم ال يلتزمون الرحمة املطلقة 
في حياتهم اخلاصة وال في عالقاتهم االجتماعية، وال في املناهج والنظم 
واألفكار التي يتبنونها ويدافعون عنها وميدحونها على حساب اإلسالم، 
وهذا عني التناقض؛ فكيف يطلبون من اإلسالم شيًئا ال يطبقونه على 

أنفسهم وأفكارهم ومناهجهم؟!
اخلالصة

في  تطبيقها  ميكن  واقعية  نظرة  الرحمة  خلق  إلى  ينظر  اإلسالم  أن 
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حياة الناس لتحقق الهدف من وجودها، وتكمن واقعية مفهوم الرحمة في 
اتساقها مع غيرها من األخالق في املنظومة اخللقية اإلسالمية؛ من حيث 

الشمول، والتكامل، والتوازن. 
فنجد اإلسالم يدعو إلى الرحمة الشاملة لكل مناحي احلياة من عالقة 
اخلالق باخمللوق وعالقة اإلنسان بنفسه ومحيطه العائلي واالجتماعي، 

والرحمة باملذنبني والكفار، حتى تصل إلى الرحمة باحليوانات. 
وتتكامل الرحمة مع غيرها من األخالق التي تتقاطع معها في تنظيم 
والعدل في استيفاء  الرحمة مع احلزم  بغيره؛ فتتكامل  املسلم  عالقات 

احلقوق مثاًل كي يكون لكل مقام مقاله املناسب له. 
والتوازن بني هذه األخالق الزم كي ال يطغى جانب الرحمة على جانب 

العدل، أو جانب استيفاء احلق على جانب الرحمة، وهكذا. 
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املطلب الثالث
منزلة خلق الرحمة في القرآن والسنة

ال يستطيع الباحث في اإلسالم أن يفصل بني القرآن والسنة فيقتصر 
األخالق؛  أو  التشريعات  أو  العقائد  فهم  في  اآلخر  دون  أحدهما  على 
، ميثاًلن الدين الذي رضيه اهلل  لنا، ومن  فكالهما وحي من اهلل 
أجل تصور أشمل وأدق للمفاهيم ال بد أن يكون هذان املصدران أصاًل 
يرجع إليهما في تأصيل املفاهيم وتصورها. ومن هذا املنطلق ال بد من 
كلمة في منزلة الرحمة في القرآن وعالقتها مبنزلتها في السنة النبوية. 

: منزلة خلق الرحمة في القرآن أوالاً
اخلاصة  امللحوظات  أهم  إبراز  ميكن  والتركيز  االختصار  أجل  ومن 

باهتمام القرآن الكرمي بخلق الرحمة كما يلي: 
بالبسملة . 1 الكرمي )114( سورة منها )113( سورة بدئت  القرآن  في 

التي فيها اسمان من أسماء اهلل  الرحمن والرحيم، هما اسمان 
وهو  املؤمن  قلب  في  يرسخ  معنى  فأي  الرحمة؛  من صفة  مشتقان 
يفتتح قراءة القرآن دائًما بذكر اسم اهلل الرحمن الرحيم؟ فالرحمة 
عنوان الكالم والرحمن اسم للمتكلم، وعلى تالي القرآن أن يستصحب 

هذا املعنى في كل ما مير به من مفاهيم وتشريعات. 
في القرآن الكرمي آية تفيد أن الهدف من بعثة محمد S رحمة الناس . 2
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)ک  ک   تعالى:  قال اهلل  والكافر،  املؤمن  يشمل  جميًعا، هذا 
 S بعثة محمد  فالرحمة هي عنوان  ]الأنبياء[.  گ  گ  گگ( 

وهدفها وليست مجرد شعار أو دعوى. 
ويؤيده قول اهلل تعالى: )ٿ   ٹ  ٹ           ٹ( ]الأعراف:156[، . 3

واملفاهيم  التشريعات  جميع  عنوان  الرحمة  أن  على  يدل  مما 
 . الشرعية التي أنزلها اهلل 

وردت كلمة الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكرمي على سبيل املدح . 4
الكلمات  لو استخرجنا  والترغيب )268( مرة)1(. وسيطول األمر 
على  ذكرت  التي  ضدها  أو  منها،  والقريبة  الرحمة  مبعنى  التي 
سبيل الذم. فالرحمة والتحذير من ضدها ماثل أمام املؤمن وهو 

يقرأ كتاب ربه حيثما قرأ. 
إن كثرة ورود مفهوم الرحمة ومشتقاته في القرآن في سياقات كثيرة . 5

يدل على كثرة املعاني التي يدل عليها هذا املفهوم، فقد جاءت الرحمة 
في القرآن دالة على كثير من جوانب اخلير في حياة اإلنسان؛ كالرزق 
والنصر واحملبة واملغفرة واللني والتسامح، إلخ، مما يدل على شمول 

مفهوم الرحمة جلوانب احلياة كلها حسب املفهوم القرآني)2(. 

ا: منزلة خلق الرحمة في السنة النبوية ثانياً
ال تختلف منزلة الرحمة في السنة النبوية عن منزلتها في القرآن؛ فكما 
أن الرحمة في القرآن عنوانه وسمته العامة كذلك الرحمة في السنة النبوية 

انظر: محمد فؤاد عبدالباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، وقد استغرق اجلذر )رحم(    )1(
خمس صفحات تقريًبا )309-304(. 

انظر: أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص )472(، ذكر أربعة عشر معنى للرحمة في القرآن الكرمي.    )2(
وانظر: املعاني األخرى في: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكرمي، تأليف صالح 

ابن حميد وعبدالرحمن ملوح )2065/2(. 
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أصل يسم السنة وصاحبها  بوسم مييزه عن باقي البشر؛ وهذا االتفاق 
تعالى:  اهلل  لقول  مصداق  الرحمة  صفة  إلى  النظر  في  والسنة  القرآن  بني 
)چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ( ]الن�ساء[. 

وفيما يأتي أبرز املظاهر الدالة على منزلة الرحمة في السنة النبوية: 
توزعت السنة النبوية في عدد كبير من املصنفات التي جمعتها من . 1

صحاح وسنن ومسانيد وجوامع وأجزاء، ومن يطالع أبواب األدب في 
هذه املصنفات ال تخطئ عينه أحاديث الرحمة القولية والفعلية، ولو 
الرحمة ومشتقاتها  كلمة  فيها  وردت  التي  األحاديث  أحصينا عدد 
فقط  مالك  وموطأ  والدارمي،  أحمد  ومسند  الستة،  الكتب  في 
أحاديث)1(. فكيف  لوجدناها )208(  دون غيرها من كتب احلديث 
واإلحسان  كالرأفة  الرحمة  من  القريبة  األخرى  املعاني  تتبعنا  لو 
والعطف إلخ في كافة كتب احلديث، ال شك أن هذا العدد سيزيد 
كثيًرا. وعلى كل حال فهذا العدد ليس بالقليل، وهو يدل على اهتمام 

خاص من النبي S بخلق الرحمة واإلعالء من شأنها. 
بعد تصنيف أحاديث الرحمة من حيث اجلوانب التي شملتها يتبني . 2

النبوية رحمة شاملة ال تختص  السنة  إليها  التي دعت  الرحمة  أن 
الرحمة  أحاديث  فهناك  آخر،  دون  بإنسان  وال  آخر  دون  بجانب 
شملت  حتى  وضعفاؤهم  صغارهم  وخاصة  جميًعا  باملسلمني 
العبادات  أداء  في  الرحمة  على  تدل  وأحاديث  منهم،  اخملطئني 
واملعامالت، وشملت الرحمة الكفار املستأمنني وأهل الذمة، وشملت 
الرحمة الكفار احملاربني في جهادهم وحال أسرهم)2(، ولم تستثن 
انظر: فنسك، املعجم املفهرس أللفاظ احلدث النبوي، وقد توزعت أطراف األحاديث التي فيها    )1(

كلمة الرحمة ومشتقاتها على ست صفحات تقريًبا )241-235/2(. 
الرسول  أخالق  مكارم  في  النعيم  نضرة  موسوعة  ملوح،  وعبدالرحمن  حميد  بن  صالح  انظر:    )2(

الكرمي )2090/6-2100(، سرًدا من األحاديث اخلاصة بالرحمة )57( حديًثا بال تبويب.  =
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الرحمة احليوانات فكان لها نصيب من الرحمة النبوية. وهذا يدل 
تشريعاته  وأصل  اإلسالم  عنوان  النبوية  الرحمة  أن  على  بوضوح 

وليست مجرد دعوى أو شعار دون مضمون. 
الرحمة . 3 صفة  أولوية  على  تدل  األحاديث  من  مجموعة  هناك 

وعمومها، وأنها الصفة األبرز هلل< وللنبي S، وقد اخترت منها 
ثالثة أحاديث. 

ا َقَضى اهلل اخَللَْق َكتََب ِفي  احلديث األول: قال رسول اهلل S: »لَمَّ
َغَضِبي«)1(.  َغلََبْت  َرْحَمِتي  ِإنَّ  الَعْرِش  َفْوَق  ِعنَْدهُ  َفُهَو  ِكتَاِبِه 
وجه الداللة من احلديث واضح أن الرحمة والعفو والتسامح 
مقدم على الغضب والعقوبة وأولى منهما، وهذا عام شامل 
جلميع جوانب احلياة يشهد له توزع أحاديث الرحمة على 

جوانب احلياة، اخملتلفة كما سبقت اإلشارة إليه. 
ْحَمَة ِمئََة ُجْزٍء،  احلديث الثاني: قال رسول اهلل S: »َجَعَل اهلل الرَّ
َفَأْمَسَك ِعنَْدهُ ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي ُجْزًءا، َوأَنَْزَل ِفي األَْرِض ُجْزًءا 
الَفَرُس  تَْرَفَع  يَتََراَحُم اخَللُْق، َحتَّى  َذِلَك اجُلْزِء  َفِمْن  َواِحًدا، 
التي  الرحمة  إن  تُِصيَبُه«)2(.  أَْن  َخْشَيَة  َولَِدَها،  َعْن  َحاِفَرَها 
على  الدنيا  هذه  في  احلية  الكائنات  في  اهلل<  أودعها 
 ، سعتها هي جزء من مئة جزء من الرحمة التي خلقها اهلل 

في  حديًثا   )217( فيه  جمع   ،)4( ص  الرسول،  حياة  في  الرحمة  السرجاني،  راغب  وانظر:   =
الرحمة رتبها مبوبة حسب املوضوعات التي عاجلتها. 

باب  اخللق،  بدء  كتاب  الصحيح،  اجلامع  البخاري،  مرفوًعا،  هريرة  أبي  حديث  من  عليه  متفق    )1(
)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ(، رقم احلديث )3194(، )106/4(. ومسلم،  تعالى:  اهلل  ما جاء في قول 

الصحيح، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة اهلل، رقم احلديث )2751(، )2107/4(. 
متفق عليه من حديث أبي هريرة مرفوًعا؛ البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب األدب، باب جعل اهلل    )2(
التوبة، باب سعة  الرحمة مئة جزء، رقم احلديث )6000(، )8/8(. ومسلم في الصحيح، كتاب 

رحمة اهلل، رقم احلديث )2752(، )2108/4(. 
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وإذا كان هذا اجلزء بهذه السعة فكيف بتسعة وتسعني جزًءا 
التي ادخرها اهلل  لنا في اآلخرة؟! إن داللة هذا احلديث 
اإلسالم  ارتضى  الذي  اهلل  رحمة  سعة  عظم  على  واضحة 

ديًنا للبشرية، فاستحق هذا الدين أن يكون دين الرحمة. 
ي لَنَا نَْفَسُه أَْسَماًء، َفَقاَل:  احلديث الثالث: َكاَن َرُسوُل اهلِل S يَُسمِّ
التَّْوبَِة،  َونَِبيُّ  َوالَْحاِشُر،  ي)1(،  َوالُْمَقفِّ َوأَْحَمُد،  ٌد،  ُمَحمَّ »أَنَا 
ْحَمِة«)2(. هذه األسماء اخلمسة التي اختارها النبي  َونَِبيُّ الرَّ
واملدح،  والثناء  احلمد  من  وأحمد  فمحمد  رحمة،  كلها   S
وال يستحقها من خال قلبه من الرحمة، والرحمة أعظم ما 
الناس  عنده  يحشر  الذي  احلاشر  وهو  به،  اإلنسان  ميدح 
يوم القيامة، وما أحسن عاقبة من يحشر عند نبي الرحمة، 
واملقفي آخر األنبياء وصاحب خامت الشرائع، وإذا كان صاحب 
خامت الشرائع هو نبي الرحمة فال بد أن تكون شريعته هي 
فالرحمة  الدالة من احلديث واضح،  بذاتها. ووجه  الرحمة 

هي الصفة التي يحب محمد S أن ميدح بها ويسمى بها. 

املقفي هو آخر األنبياء املتبع لهم. انظر: ابن األثير، النهاية في غريب احلديث واألثر )94/4(.    )1(
رواه مسلم في الصحيح عن أبي موسى األشعري في كتاب الفضائل، باب في أسمائه S، رقم    )2(

احلديث )2355(، )1828/4(. 
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املطلب الرابع
شبهات منكري الرحمة في اإلسالم وجوابها

بعد االطالع على منزلة خلق الرحمة في الكتاب والسنة يتبني اخلطأ 
الكبير الذي وقع فيه منكرو الرحمة في اإلسالم عموًما وفي السنة النبوية 
خصوًصا، وسبب إنكارهم رحمة اإلسالم أنهم وجدوا في تشريعاته رجم 
الزاني احملصن وقتل املرتد وجلد شارب اخلمر، إلخ من التشريعات التي 
رأوا فيها قسوة وشدة تتنافى مع الرحمة، ورأوا أن نصوص الرحمة في 

الكتاب والسنة ليست سوى شعارات ودعوى ال حقيقة لها. 
في  سيكون  العلمي  املنهج  عن  وبعده  هذا  استداللهم  ضعف  وبيان 
مقامني: األول: أهم األخطاء املنهجية التي وقع فيها الطاعنون، والثاني: 

مناقشة منوذجني من االعتراضات على الرحمة في السنة النبوية. 

املقام األول
من أهم األخطاء املنهجية التي وقع فيها الطاعنون

: إن إهمال مئات النصوص الشرعية القولية والفعلية التي ترفع من  أوالاً
شأن خلق الرحمة وتطبقها عملًيا في جميع مجاالت احلياة بسبب بعض 
التشريعات التي يرونها منافية للرحمة، فيه ما فيه من عدم اإلنصاف، 
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ويدل على غياب املنهج العلمي في استقراء النصوص واستنطاقها. وعلى 
للرحمة  منافية  أنها  اإلسالمية  التشريعات  لبعض  فهمهم  صحة  فرض 
فالصواب أن توصف هذه التشريعات فقط بذلك وال يجوز أن يوصف دين 
نص على ركنية خلق الرحمة في تشريعاته في مئات النصوص - مبنافاة 
الرحمة ومناقضتها بسبب بضعة نصوص جزئية لها ظروفها التشريعية 

ومسوغاتها األخالقية.
منكرو  عليها  اعتمد  التي  الشرعية  النصوص  أن  املالحظ  من  ا:  ثانياً
وأحكام  العقوبات،  نظام  في سياق  واردة  كلها  قلتها  على  اإلسالم  رحمة 
اجلهاد، وهي أحوال استثنائية متر باجملتمع املسلم، وال بد لهذه األحوال 
في  املتكاثرة  فالنصوص  ملعاجلتها.  استثنائية  أحكام  من  االستثنائية 
اإلسالم تدل على أن الرحمة أصل في التشريعات الناظمة حلياة الناس 
في أحوالهم الطبيعية، أما في األحوال الطارئة فال بد من مستوى معني 
من القسوة حتى تنضبط أحوال اجملتمع. وهذا التفصيل تعمل به جميع 
األنظمة في الدول املعاصرة، بال نكير، بل ويشرعونه في دساتيرهم باسم 
»قانون الطوارئ«؛ فتحكم الدول املعاصرة شعوبها بالدستور وهو القانون 
التي  الطارئة  احلاالت  في  أما  عنه،  املنبثقة  وبالقوانني  للدولة،  األساس 
لرئيس  يبيح  نفسه  الدستور  فإن  للخطر  واجملتمع  النظام  فيها  يتعرض 
ما  عادة  القانون  وهذا  الطوارئ،  بقانون  والعمل  الدستور  تعطيل  الدولة 
يتجاوز حقوق اإلنسان ويعتدي على حرياته، ويقوم على استبداد احلاكم 
باخملالفني  العقوبات  أقسى  وتنفيذ  املعارضة  من  اجملتمع  ومنع  باحلكم، 
دون النظر إلى حقوق وال حريات من أجل إنقاذ النظام واخلروج من احلالة 

االستثنائية إلى احلالة الطبيعية للمجتمع. 
فعلى التسليم بوجود قسوة في بعض العقوبات فلتكن مثل قسوة قانون 
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الطوارئ هذا الذي يعترف به اجلميع وال ينكره أحد، فلماذا ينكرونه على 
اإلسالم؟! علًما بأن التشريع اإلسالمي ال يجيز ألحد أن يعطله مهما كان 
احلال، وإمنا لكل حكم من األحكام الشرعية كيفيات وشروط ال بد من 
توافرها لتطبيقه؛ فال حاجة لقانون طوارئ في اإلسالم ملواجهة احلاالت 

االستثنائية، وال حاجة لالعتداء على حريات الناس وحقوقهم. 
ثم  أواًل  الوقاية  على  قائم  اإلسالم  في  العقوبات  نظام  إن  ا)1(:  ثالثاً
العالج؛ الوقاية بالقضاء على أسباب اجلرمية كي ال يكون أحد معذوًرا 
إذا ارتكبها، ثم تشديد العقوبة على من ارتكبها؛ فشدة العقوبة من أهم 
أسباب القضاء على اجلرمية؛ وهكذا تقل اجلرمية إلى مستوياتها الدنيا، 
فال يرتكب اجلرمية إال من شذ. وهنا يأتي دور عالج اجلرمية بتشديد 
العقوبة على من ارتكبها لتكون رادًعا وزاجًرا لغيره من أصحاب النفوس 

الضعيفة، وحفظا حلقوق الناس وأمن اجملتمع. 
ا: ال أحد ينكر ضرورة العقوبة للمجرمني، والعقوبة ال بد أن تقوم  رابعاً
والتشريع  اإلسالمي  التشريع  بني  إذن  فاخلالف  والقسوة،  الشدة  على 
الوضعي ليس في أصل وجود القسوة وإمنا في درجتها ومستوياتها. وعند 
ملحوظ  بشكل  انخفض  قد  اجلرمية  مستوى  أن  جند  العملي  التطبيق 
التشريعات  في ظل  يتزايد  لكنه  اإلسالمية  التشريعات  تطبيق  في ظل 

الوضعية مما يدل على إخفاق النظريات الوضعية في العقوبة)2(. 
ا: كل هذا على التسليم بأن الرحمة تعني إبعاد املرحوم عن األلم  خامساً
إرادة  الرحمة  وأن  املعنى  هذا  خطأ  األول  املطلب  في  تبني  وقد  مطلًقا، 
وجود  ال  للرحمة  املطلق  املفهوم  وأن  ألم.  تخلله  ولو  للمرحوم  اإلحسان 
رحمة  منكرو  اعتمده  الذي  األساس  يتهاوى  وبهذا  الواقع.  عالم  في  له 

انظر: أبو زهرة، العقوبة، ص )9، 26(.    )1(
انظر: أبو زهرة، العقوبة، ص )23(.    )2(
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اإلسالم؛ فالشدة التي في بعض العقوبات شدة مسوغة تفضي في النهاية 
إلى إيصال اخلير واإلحسان إلى الناس، وهو املفهوم الصحيح للرحمة. 

املقام الثاني
مناقشة منوذجني من االعتراضات على الرحمة في 

السنة النبوية

ناقش الباحثون كثيًرا من الشبهات التي اعتمد عليها منكرو الرحمة 
النبوية في دعواهم؛ مثل رجم الزاني احملصن وقطع يد السارق وجلد 
الذي  اجململ  اجلواب  ولعل  خيًرا.  اهلل  فجزاهم  إلخ،  اخلمر،  شارب 
قدمته في املقام األول في خمس نقاط يجيب إجمااًل عن هذه الشبهات، 
إال أن هناك شبهتني ال يصلح اجلواب اجململ عنهما، وقد قرأت ما كتبه 
الباحثون حولها، لكنني أظن أن هاتني املسألتني ال تزاالن في حاجة ملزيد 
بحث وبيان؛ لذلك أفردتهما في هذا املقام؛ وهما قتل املرتد، وقتل كل 

قادر على حمل السالح من بني قريظة. 

النموذج األول
قتل املرتد

على  اإلجماع  وغيرهم)1(  األربعة  املذاهب  علماء  من  واحد  غير  نقل 
قتل املرتد، ولعل مستند اإلجماع صريح حديث النبي S: »من بدل دينه 
ِإلََه  َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، يَْشَهُد أَْن الَ  يَِحلُّ  فاقتلوه«)2(، واحلديث اآلخر: « الَ 
النووي، اجملموع   ،)306/5( التمهيد  عبدالبر،  ابن   ،)134/7( الصنائع  بدائع  الكاساني،  انظر:    )1(

شرح املهذب )228/19(، ابن قدامة، املغني )6/9(. 
رواه البخاري في الصحيح عن ابن عباس مرفوًعا، كتاب استتابة املرتدين، باب حكم املرتد، =   )2(
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اِني،  ِإالَّ اللَُّه َوأَنِّي َرُسوُل اهلل ِإالَّ ِبِإْحَدى ثاََلٍث: النَّْفُس ِبالنَّْفِس، َوالثَّيُِّب الزَّ
يِن التَّاِرُك ِللَْجَماَعِة«)1(.  َواملَاِرُق ِمَن الدِّ

وقد طعن غير املسلمني في رحمة اإلسالم لهذا السبب)2(، وأنكر بعض 
الباحثني املعاصرين من املسلمني)3( هذا احلد بزعم تعارضه مع احلرية 
شبهاتهم  وناقشوا  الباحثني  من  آخر  عدد  عليهم  رد  وقد  اإلسالم،  في 
كلها في دراساتهم)4(، وهي كافية لالطمئنان إلى صحة اإلجماع وسالمة 

النصوص الشرعية من املعارضة. 
قامت  الذي  الفكري  األساس  وما  الشبهة؟  نشأت هذه  أين  من  لكن 
عليه، وبقي مانًعا من اعتراف هؤالء الباحثني املسلمني بثبوت حد الردة 

ومانًعا لغير املسلمني من االعتراف برحمة اإلسالم؟!
لعل منشأ اإلشكال عند غير املسلمني أنهم يعدون اإلسالم ديًنا مثل 
باقي األديان كاليهودية والنصرانية، فهو عقيدة ونظام فكري، واألفكار 
وأي  معه،  الختالفه  اآلخر  معاقبة  ألحد  يجوز  ال  شخصية  طبيعة  لها 
نظام فكري يقوم على قتل اخملالف فهو نظام يقوم على العنف والقسوة 

ويتنافى والتسامح والرحمة. 

= رقم احلديث )6922(، )15/9(، وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، ينظر تخريجه عند ابن 
األثير في: جامع األصول، الكتاب الثاني في احلدود، الباب األول: في حد الردة، رقم احلديث 

 .)481/3( ،)1801(
متفق عليه من حديث عبداهلل بن مسعود مرفوًعا، البخاري، الصحيح، كتاب الديات، باب قول اهلل    )1(
تعالى: )ۓ  ڭ  ڭ  ( ، رقم احلديث )6878(، )5/9(، ومسلم، الصحيح، كتاب القسامة، 

باب ما يباح به دم املسلم، رقم احلديث )1676(، )1302/3(. 
، ومدونة احلوار  انظر: مدونة نهاية اإلسالم، الصفحة اخلاصة بالصحابي علي بن أبي طالب    )2(
والشبهة  اإلسالم،  في  املرتد  قتل  بعنوان  2013/3/13م  بتاريخ  بارودي  مالك  مقالة  املتمدن، 

يرددها كثير من الطاعنني في اإلسالم أو الطاعنني في السنة النبوية. 
من أشهرهم الدكتور طه جابر العلواني، وله كتاب خاص اسمه ال إكراه في الدين؛ إشكالية الردة    )3(

واملرتدين من صدر اإلسالم إلى اليوم. 
مثل: الباحث صالح بن علي العميريني في كتابه الردة بني احلد واحلرية، وقد رد فيه على كتاب    )4(

الدكتور طه جابر العلواني عن حد الردة، وفي املوضوع دراسات أخرى. 
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واجلواب أن هذا التصور عن اإلسالم غير صحيح أبًدا؛ ألن اإلسالم 
ليس عقيدة في الضمير وفكرة في النفس فحسب وإمنا هو نظام حياة 
يحكم الفرد واجملتمع ويعالج كل جوانب احلياة بتشريعات تتسم بالشمول 
واجتماعًيا  سياسًيا  احلياة  يحكم  نظام  فهو  اإلنسان،  نشاطات  لكل 
واقتصادًيا وقضائًيا؛ فاإلسالم إذن نظام دولة متكامل األركان يحكم رعيته 
في جميع جوانب حياتهم، وعلى هذا األساس أقام النبي S دولة املدينة 
وتزعمها بوصفة نبًيا ورئيس دولة، مهمتها األساسية تطبيق التشريعات 
النظرية على الرعية في حياتهم. وإن من يقرأ القرآن يعلم متام العلم أن 
القرآنية عاجلت األحوال القضائية والسياسية واالقتصادية مع  اآليات 
األحوال الشخصية والعقدية جنًبا إلى جنب بحيث ال يشعر املسلم بفصل 

بني هذه وهذه. 
لذلك  سلطانه؛  حتت  املسلمني  غير  بوجود  يعترف  اإلسالم  ونظام 
ضمن  وواجباتهم  حقوقهم  فنظم  خاصة؛  أحكاًما  لهؤالء  اهلل   شرع 

الوالء التام للهوية اإلسالمية للدولة. 
النظام،  هذا  على  خروج  هو  الكفر  إلى  اإلسالم  من  املسلم  فخروج 
إلى  يسعى  الذي  اإلسالم  لسلطان  وتهديد  العقدية  أصوله  على  ومترد 
إدخال الناس فيه، وهو وإن كان ال يلزم غير املسلم أن يغير عقيدته الباطنة 
إال أنه يلزمه باخلضوع لسلطان اإلسالم في نشاطاته احلياتية املتصلة 
باجملتمع - إال إنه ال يسمح ملسلم أن يعلن رفضه لألساس العقدي الذي 
تقوم عليه؛ ومن هنا كانت الردة عن اإلسالم خيانة عظمى توجب القتل، 

وليست مجرد اختالف فكري في مسائل نظرية. 
وكل دول العالم اليوم عندها فلسفة سياسية تقوم الدولة على أساسها 
ميثلها الدستور، وال تسمح هذه الدول لرعاياها أن يكون لهم والء خارجي 
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يتعارض مع نظامها األساس، واملواطن الذي يجهر مبا يناقض قيم الدولة 
العظمى  باخليانة  وتتهمه  الدولة،  على  خارجا  يعد  األساس  ونظامها 
وعقوبتها اإلعدام في كثير من الدول. فكيف يجوز أن يقتل من يرفض 

فلسفة بشرية وال يجوز قتل من يرفض احلق الذي نزل من السماء؟
وههنا أمر آخر، وهو أن كل األنظمة املعاصرة عندها خطوط حمراء ال 
تسمح ألحد من رعاياها بتجاوزها، وحرية الفكر لها حدود تقف عندها، فال 
توجد دولة في العالم تطلق حرية النقد لكل شيء، ودائًما هناك محرمات ال 
يطالها النقد. والفرق بني نظام اإلسالم واألنظمة الوضعية ليس في وجود 
هذه اخلطوط احلمراء وإمنا في ماهيتها؛ فاخلطوط احلمراء في النظام 
اإلسالمي هي أصول الدين الذي تقوم عليه الدولة، أما اخلطوط احلمراء 

في األنظمة الوضعية فهي الفلسفة البشرية التي تقوم عليها دولهم. 
املارق من  املسلم  يبيح دم  الذي  إليه نص احلديث  الفهم يرشد  هذا 
للجماعة  املفارق  ولفظ  البخاري،  لفظ  كما في  للجماعة  املفارق  الدين 
الدين  من  املروق  ألن  له؛  قيًدا  وليس  الدين  من  للمروق  كاشف  وصف 
التي قامت دولتها عليه، فمن مرق من الدين فهو  هو مفارقة للجماعة 
بالضرورة مفارق جلماعة املسلمني وشاق عصا الطاعة لدولتهم وخارج 

على أصولها معلن كفره بها، فأي دولة تقبل بهذا وتسمح له به؟!
وصف  أن  فهم  عندما  املسلمني)1(  الباحثني  بعض  النجعة  أبعد  وقد 
مفارقة اجلماعة هو قيد للمروق من الدين، أي: أن من مرق من الدين ال 
يجوز قتله إال إذا صاحب ردته خروج على جماعة املسلمني، أي: عمل على 
الدولة ولم يجز قتل من خرج  الدولة، فأجاز قتل من خرج على  تقويض 
على الدين الذي هو النظام األساس للدولة. وهذا الفهم يدل على تغلغل 
أشار إليه د. طه جابر العلواني في كتابه ال إكراه في الدين، ص )149(، وصرح به الدكتور طارق    )1(

السويدان في قناته على اليوتيوب. 
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املفهوم العلماني للدين إلى أوساطنا القائم على الفصل بني الدين والدولة 
بوصف الدين عالقة شخصية بني اإلنسان وربه أما الدولة فهي النظام 

الذي يحكم احلياة الدنيا. 
على  الرد  عند  وتفعيله  آخر  أصل  استصحاب  من  بد  ال  اخلتام  وفي 
الشبهات، قوامه أن اإلسالم هو الدين احلق الذي رضيه اهلل للناس إلى يوم 
القيامة، فال يجوز مساواته بأي عقيدة أو فلسفة أخرى، فهو فقط الذي 
اهلل  قال  والفلسفات،  واألفكار  األديان  باقي  على  ويهيمن  يسود  أن  يجب 

تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ڳ(  ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ  
على  نعمل  عندما  بالتناقض  الشعور  من  يحمينا  األصل  وهذا  ]املائدة:48[. 

نشر اإلسالم بني الكفار ونرفض تنصير املسلمني، وعندما نحمي من يسلم 
من الكفار ونقر بحكم قتل املرتد من املسلمني، وعندما نتزوج من الكتابيات 

ونرفض أن تتزوج املسلمة من غير املسلم، إلخ. 

النموذج الثاني
قتل كل قادر على حمل السالح من بني قريظة

تؤرخ سورة األحزاب في القرآن لغزوة األحزاب؛ حيث حتزبت القبائل 
العربية واجتمعت في جيش كبير، وسارت لغزو املدينة النبوية والقضاء على 
اإلسالم فيها، فحفر املسلمون خندًقا يحول دون اقتحام املدينة، وكانت قبيلة 
بني قريظة اليهودية هي احلصن الذي يحمي املدينة من اجلهة املقابلة بناء 
على عهد عقده النبي S معهم. وملا يئست األحزاب من اقتحام اخلندق 
اتفقوا مع بني قريظة على نقض عهدهم مع املسلمني بالسماح لهم باقتحام 
املدينة من جهتهم، وتسامع الناس بهذا الغدر، فأرسل النبي S الزبير بن 
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العوام  ليستطلع اخلبر)1(، وملا تأكد اخلبر وقع املسلمون في اضطراب 
شديد، وقد نزل في القرآن وصف حالهم في قول اهلل تعالى: )ڌ  ڎ  
ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ  
ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ېې( ]الأحزاب[. 
وبعد هذه احملنة جاء الفرج ورحل األحزاب عن املدينة بعد أن أرسل 
اهلل عليهم ريًحا وجنوًدا لم يروها)2(، وجاء دور محاسبة اخلائنني الذين 
حتى  وحاصرهم  إليهم  وأصحابه   S النبي  فسار  عهدهم،  نقضوا 
ا نََزلَْت بَنُو ُقَريَْظَة َعلَى ُحْكِم  : »لَمَّ استسلموا، قال أبو سعيد اخلدري 
َسْعٍد ُهَو ابُْن ُمَعاٍذ، بََعَث َرُسوُل اهلل S َوَكاَن َقِريًبا ِمنُْه، َفَجاَء َعلَى ِحَماٍر، 
ا َدنَا َقاَل َرُسوُل اهلل S: ُقوُموا ِإلَى َسيِِّدُكم. َفَجاَء، َفَجلََس ِإلَى َرُسوِل  َفلَمَّ
اهلل S، َفَقاَل لَُه: ِإنَّ َهُؤالَِء نََزلُوا َعلَى ُحْكِمَك، َقاَل: َفِإنِّي أَْحُكُم أَْن تُْقتََل 

يَُّة، َقاَل: لََقْد َحَكْمَت ِفيِهْم ِبُحْكِم املَِلِك«)3(.  رِّ املَُقاِتلَُة، َوأَْن تُْسَبى الذُّ
ڃ   )ڃ   تعالى:  اهلل  قال  القرآن،  في  احلكم  هذا  تأييد  جاء  وقد 
چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

انظر: البخاري في الصحيح، كتاب املناقب، باب مناقب الزبير بن العوام، رقم احلديث )3720(،    )1(
)21/5(، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير، )2416(، 

 .)1879/4(
چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   )ڦ   تعالى:  قال    )2(

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ( ]الأحزاب[. 
، رقم احلديث  بن معاذ  باب مناقب سعد  املناقب،  كتاب  الصحيح،  البخاري في  متفق عليه،    )3(
)3804(، )35/5(، ومسلم في الصحيح، كتاب اجلهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، 

رقم احلديث )1768(، )1388/3(. 
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ( ]الأحزاب[. 

وقد استبشع غير املسلمني هذا احلكم وزعموا أنه مجزرة جماعية 
إليه في  واستندوا  الدماء،  إلى سفك  والتشوف  القسوة  تدل على شدة 
من  كثير  انبرى  وقد   .)1(S اإلسالم  ونبي  اإلسالم  في  الرحمة  إنكار 
التي  العقوبة  هو  القتل  أن  وإثبات  التهمة  هذه  تفنيد  إلى  الباحثني)2( 
يستحقها اخلائنون جزاء وفاًقا وأنها العدل، والعدل ال يتنافى مع الرحمة، 
ولو كان لهؤالء اخلائنني ما أرادوا ودخلت األحزاب املدينة لقضوا على 
اإلسالم وأهله ولم يراعوا إالَّ فيهم وال ذمة، وقالوا: إن قتل اخلائن خاصة 
وقت احلرب هي العقوبة التي تفعلها الدول املعاصرة وال أحد ينكر عليها 

فلماذا اإلنكار على النبي S؟ 
وهذا الذي قدمه هؤالء الفضالء منطقي وصواب من حيث اجلملة، لكن 
يشكل عليه ما ذكره عطية القرظي  الذي جنا من القتل لصغر سنه قال: 
ْعَر ُقِتَل، َوَمْن لَْم  »ُكنُْت ِمْن َسبِْي بَِني ُقَريَْظَة، َفَكانُوا يَنُْظُروَن، َفَمْن أَنَْبَت الشَّ
يُنِْبْت لَْم يُْقتَْل، َفُكنُْت ِفيَمْن لَْم يُنِْبْت«)3(. وهذا يدل على أن القتل شمل كل 
العقوبة في  أردنا تطبيق هذه  ولو  الصغر وصار مكلًفا.  من جتاوز مرحلة 
واقعنا املعاصر فهل نقتل كل من بلغ من سكان الدولة التي نقضت عهدها 
مع املسلمني في وقت احلرب؟! ومبا أن العقوبة هي للخائن فهل كل سكان 

الدولية  املعلومات  شبكة  على  لإلسالم  املعادية  املدونات  من  كثير  رددتها  الشبهة  هذه    )1(
جماعية  مذبحة  أول  قريظة  بني  غزوة  مقال  الصمت،  انتهى  مدونة  مثاًل:  “اإلنترنت”انظر: 

ارتكبها النبي في اإلسالم. 
انظر: على سبيل املثال: راغب السرجاني، الرحمة في حياة الرسول S، ص )361(.    )2(

 ،)4404( احلديث  رقم  احلد،  يصيب  الغالم  في  باب  احلدود،  كتاب  السنن،  في  داود  أبو  أخرجه    )3(
)141/4(، وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح في السنن، أبواب السير، باب ما جاء في النزول 
على احلكم، رقم احلديث )1584(، )145/4(، والنسائي في السنن، كتاب الطالق، باب متى يقع 
طالق الصبي، رقم احلديث )3430(، )155/6(، وابن ماجه في السنن، كتاب احلدود، باب من ال 
يجب عليه احلد، رقم احلديث )2541(، )849/2(، وهو في مسند أحمد برقم )18776(، )67/31(. 
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هذه الدولة مشارك في اخليانة؟! إذا كان اجلواب: ال، فكيف يتفق القرآن 
مخالف  فهذا  نعم،  اجلواب:  كان  وإذا  املذنب؟!  غير  معاقبة  على  والسنة 
في  احلاسمة  القرارات  يقررون  الذين  هم  فاحلكام  نعيشه؛  الذي  للواقع 
األمور العسكرية ال الشعوب. هذا هو اإلشكال الذي يحتاج إلى تأمل لفهم 

العقوبة التي نزل إقرارها في القرآن. 
التاريخية أال نقع في فخ اإلسقاط  من الضروري في فهم األحداث 
التاريخي؛ فال يجوز فهم حدث مبعزل عن ظروفه التاريخية التي أحاطت 
به أو أن نفهمه حسب مقاييس زمن آخر، والواجب أن نفهم احلدث على 
املنهج  الزمان واملكان واإلنسان، وهذا  بيئته احمليطة به من حيث  ضوء 
التي وقعت دون تشويش  إدراك حقيقة احلدث بصورته  يساعدنا على 
واإلفادة منه في معاجلة مشكالت الواقع املعاصر دون لبس. وهذا يشبه 
املناط«)1(،  »حتقيق  مصطلح  األصوليون  عليه  يطلق  ما  بعيد  حد  إلى 
واملناط هنا علة حكم القتل، وهي اخليانة، فكيف حتققت علة القتل في 

كل قادر على حمل السالح من بني قريظة؟
الناظر في السيرة النبوية يتبني له أن سكان شبه اجلزيرة العربية من 
مسلمني وغير مسلمني لم يعرفوا اجليش النظامي، ولم يعرفوا تقسيم 
السكان إلى مقاتلني ومدنيني؛ ففي وقت السلم كان كل شخص يعمل ما 
يحسنه من األعمال فيعتاش عليها، وإذا جاء وقت احلرب فكل قادر على 
حمل السالح جندي في هذا اجليش، فيكون القتال عمله الذي يعتاش 
عليه. وبنو قريظة هكذا يتحملون جميًعا تبعة الغدر باملسلمني والتحالف 
مع األحزاب، فكان األسر ثم القتل جزاء وفاًقا خليانتهم وحتالفهم مع 
العدو وقت احلرب، واستثني من القتل النساء واألطفال؛ ألنهم ال رأي 

لهم في احلرب وال مشاركة في الغدر واخليانة. 
انظر: فخر الدين الرازي، احملصول )20/5(.    )1(
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أما في اجملتمعات احلديثة فاألمر مختلف متاًما؛ فقد انقسم اجملتمع 
إلى مدنيني وعسكريني، وتشكلت اجليوش النظامية التي يستمر دورها 
في السلم واحلرب، ويقتصر عملها على الوظائف العسكرية، أما القطاع 
وال  العسكرية،  باألعمال  لهم  ال عالقة  مدنيون  فهم  الشعب  من  األكبر 

مشاركة لهم في القرار أو العمل العسكري. 
إذا تبني هذا الفارق يسهل علينا حتقيق مناط حكم اهلل بقتل اخلائنني، 
وأن هذا املناط موجود في رجال بني قريظة وغير موجود في كل الرجال 
في  اهلل   حكم  فإن  عليه  وبناء  احلديثة،  اجملتمعات  في  القاطنني 
بني قريظة ليس مجزرة وال إبادة جماعية في حق املهزومني عسكرًيا، 
وإمنا هي عقوبة عادلة بحق كل من شارك في اخليانة العظمى والغدر 

باملسلمني في وقت احلرب. 
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اخلامتة

في النهاية هاكم أهم النتائج التي خرج بها هذا البحث: 
• الرحمة: إرادة اخلير للمرحوم واإلحسان إليه، وليست مجرد حمايته 	

من األلم أو املشقة، وبذل اخلير للناس غالًبا ما يتخلله مشقة وألم 
بنسبة ما، وهذا ال ينافي الرحمة؛ وبناء عليه فإن بعض التشريعات 

التي فيها قسوة في نظام العقوبات ال تتنافى مع الرحمة. 
• له في 	 ألم مفهوم ذهني ال وجود  التي ال يشوبها  الرحمة املطلقة 

الواقع وال ميكن تطبيقه في اجملتمعات اإلنسانية. 
• الرحمة في منظومة األخالق اإلسالمية مفهوم واقعي ميكن تطبيقه 	

من  غيره  مع  والتوازن  والتكامل  بالشمول  يتسم  احلياة،  واقع  في 
املفاهيم القيمية. 

• باإلعالء من شأن خلق 	 النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  حفلت 
استحقت  حتى  والسنة،  القرآن  في  املواضع  في عشرات  الرحمة 
ونظامه  اإلسالمي  للتشريع  العامة  السمة  تكون  أن  الصفة  هذه 
اخللقي، وبناء عليه فقد أخطأ منكرو الرحمة في اإلسالم عندما 
أهملوا كل هذه النصوص واعتمدوا على بعض التشريعات في نظام 

العقوبات التي رأوا فيها قسوة. 
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• وبناء عليه فإن إنكار مطلق الرحمة في اإلسالم خطأ كبير، وإمنا 	
وهو  اإلسالم،  في  املطلقة  الرحمة  وجود  عدم  على  اعتراضهم 
اعتراض باطل؛ ألن الرحمة املطلقة ال وجود لها في احلياة إال في 
الرحمة  تقيد  اجملتمعات  حتكم  التي  األنظمة  وكل  فقط.  الذهن 
مبقيدات أخرى، فاخلالف إذن ليس على التقييد ذاته وإمنا على 
من  بالقبول  أولى  ليس  البشر  وتقييد  وشكله؛  التقييد  هذا  مدى 

تقييد خالق البشر. 
• املسلم 	 غير  على  قياًسا  اإلسالم  عن  املرتد  قتل  على  االعتراض 

الذي ترك دينه لدين آخر غير اإلسالم قياس باطل؛ ألن اإلسالم 
ال يشبه غيره من األديان واألفكار، فهو الدين احلق الذي رضيه 

اهلل نظاًما للحياة وليس مجرد عقيدة في الضمير. 

• االعتراض على قتل كل من حمل السالح من بني قريظة عقوبة لهم 	
خليانتهم خطأ، سببه اإلسقاط التاريخي، وقياس واقع اجليوش 
والدول اليوم على واقع شبه اجلزيرة العربية قبل أربعة عشر قرًنا. 
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد..

فإن املتأمل في الكون ليدرك أن رحمة اهلل عامة بجميع خلقه، وتتجلى 
فيما حباهم به من نعم ال حتصى وال تعد، حتى خشي جبريل عليه السالم 
أن يكون لفرعون، وهو من أئمة الكفر، نصيب منها، فعن ابن عباس: أن 
ا أَْغَرَق اللَُّه ِفْرَعْوَن َقاَل: آَمنُْت أَنَُّه الَ ِإلََه ِإالَّ الَِّذي آَمنَْت  النبي S قال: »لَمَّ
َحاِل  ِمْن  آُخُذ  َوأَنَا  َرأَيْتَِني  َفلَْو  ُد  ُمَحمَّ يَا  ِجبِْريُل:  َفَقاَل  ِإْسَراِئيَل.  بَنُو  ِبِه 
ْحَمُة«)1(. وقال اإلمام ابن القيم  ُه ِفي ِفيِه، َمَخاَفَة أَْن تُْدِرَكُه الرَّ الَبْحِر َفَأُدسُّ
� في وصفه لشمول رحمة اهلل تعالى: »لو تأملت العالم بعني البصيرة 
لرأيته ممتلًئا بهذه الرحمة الواحدة، كامتالء البحر مبائه، واجلو بهوائه، 
وما في خالله من ضد ذلك، فهو مقتضى قوله: »سبقت رحمتي غضبي«. 
فاملسبوق ال بد الحق وإن أبطأ، وفيه حكمة ال تناقضها الرحمة، فهو أحكم 
احلاكمني وأرحم الراحمني، فسبحان من أعمى بصيرة من زعم أن رحمة 
اهلل مجاز«)2(. فكثير من الناس يغيب عنهم ما في أنواع البالء التي تصيب 
)1(  أخرجه الترمذي في اجلامع، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة يونس، 5/ 138/ رقم 3107.

)2(  مختصر الصواعق املرسلة، ص 371.
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الفرد أو األمة من حكمة ورحمة، ويعتبرون أن كل من أصيب بشيء منها 
قد حّل عليه غضب من اهلل تعالى. وهذا مخالف ملا أخبر به سيد اخللق 
أِلََحٍد  َذاَك  َولَيَْس  َخيٌْر،  ُكلَُّه  أَْمَرهُ  ِإنَّ  الُْمْؤِمِن،  أِلَْمِر  »َعَجًبا  S حني قال: 
اءُ،  َضرَّ أََصابَتُْه  َوِإْن  لَُه،  َخيًْرا  َفَكاَن  َشَكَر،  اءُ  َسرَّ أََصابَتُْه  ِإْن  ِللُْمْؤِمِن،  ِإالَّ 
َصَبَر َفَكاَن َخيًْرا لَُه«)1(. فإذا وسعت رحمة اهلل عز وجل الكفار على كفرهم 

وتعنتهم، فرحمته  بهذه األمة، التي جعلها خير األمم، أعظم وأجّل.
فأين تتجلى مظاهر اخليرية والرحمة في االبتالء بالّضراء؟

ذلك ما سأجيب عنه -بإذن اهلل تعالى- في هذا البحث وفق اخلطة 
التالية: 

متهيد، وفيه تعريف باأللفاظ الواردة في عنوان البحث.
املبحث األول: الرحمة الربانية في ابتالء األمة.

املطلب األول: االبتالء بالفنت العامة.
املطلب الثاني: االبتالء باجلهاد. 

املطلب الثالث: االبتالء بالكوارث.
املبحث الثاني: الرحمة الربانية في ابتالء الفرد.

املطلب األول: االبتالء في النفس واألهل.
املطلب الثاني: االبتالء في املال. 

اخلامتة، وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب املؤمن أمره كله خير 2295/4/ رقم 2999.
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متـهيد

النبوية  السنة  بالّضراء في ضوء  االبتالء  الرحمة في  الكالم عن  إن 
يقتضي التعريف بهذه األلفاظ من خالل كتب أهل اللغة وغيرهم، على 

سبيل اإليجاز، ألن املقام ال يسمح باالستفاضة.

تعريف الرحمة: . 1
وقد  مثلُه.  واملرحمُة  ُف.  والتعطُّ ُة  قَّ الرِّ »الَرْحَمُة:  الصحاح:  في  قال 

ْمُت عليه. وتراَحَم القوم: َرِحَم بعُضهم بعًضا«)1(. َرِحْمتُُه وتَرحَّ
وقال ابن القيم: »إن الرحمة صفة تقتضى إيصال املنافع واملصالح إلى 
العبد، وإن كرهتها نفسه، وشقت عليها. فهذه هى الرحمة احلقيقية. فأرحم 

الناس بك من شق عليك فى إيصال مصاحلك، ودفع املضار عنك«)2(.

تعريف االبتالء: . 2
قال في اللسان: »بال: بَلَْوُت الرجَل بَلًْوا وباَلًء وابْتَلَيْته: اْختََبْرته، وباَلهُ يَبْلُوه 
بَه واْختَبَره... وابْتاَله اللَُّه: اْمتََحنَه، َوااِلْسُم الَبلَْوى والِبلَْوةُ والِبلَْيُة  بَلًْوا ِإَذا َجرَّ
الَْخيِْر  ِمَن  يَُقاُل   : الُْقتَيِْبيُّ َقاَل  وابْتُِلَي...  باَلًء  ْيِء  ِبالشَّ وبُِلَي  والباَلءُ،  والَبِليَُّة 
رِّ بَلَْوته أَبْلُوه باَلًء، َقاَل: َوالَْمْعُروُف أَن ااِلبِْتاَلَء يَُكوُن ِفي  أَبْلَيْته إباْلًء، َوِمَن الشَّ

رِّ َمًعا ِمْن َغيِْر َفْرٍق بَيَْن ِفْعلَيِْهَما؛ َوِمنُْه َقْولُُه تََعالَى: )ی  جئ   الَْخيِْر َوالشَّ
حئ  مئ( ]الأنبياء:35[«)3(.

)1(  الصحاح 1929/5.
)2(  إغاثة اللهفان 2/ 174.
)3(  لسان العرب 14/ 84.
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تعريف الّضراء: . 3
راء  الضَّ األَثير:  ابُْن  »َقاَل  اللسان:  في  قال  ضرر،  من:  مشتقة  الّضراء 
: والَبْأساءُ والًضراء  اء... وقال الَْجْوَهِريُّ رَّ ، َوِهَي نَِقيُض السَّ الَْحالَُة الَِّتي تَُضرُّ

راء: النقص في األموال واألنفس«)2(. ةُ«)1(. وقيل: »الضَّ دَّ الشِّ

تعريف السنة: . 4
الشيء  سننت  قولهم:  من  وأصلها  املسلوكة،  الطريقة  فهي  لغة:  أما 
باملسن، إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سّنًا أي: طريًقا. قال اخلطابي: 
أصلها الطريقة احملمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد يستعمل في 
غيرها مقيدة كقوله: »من سن سنة سيئة« وقيل: هي الطريقة املعتادة، 
»من سن سنة  الصحيح:  في احلديث  كما  أو سيئة،  كانت حسنة  سواء 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة 

كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة«.
 S وأما معناها شرًعا: أي: في اصطالح أهل الشرع، فهي: قول النبي
الواجب وغيره في عرف أهل  العام على  باملعنى  وفعله وتقريره، وتطلق 
اللغة واحلديث، وأما في عرف أهل الفقه، فإمنا يطلقونها على ما ليس 
بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة، كقولهم: “فالن من أهل السنة”)3(.
اهلل  رحمة  إثبات  في  النبوية  األحاديث  إلى  يستند  بحثي  فموضوع 

بعباده في ابتالئهم بالضراء، وسأفصل القول فيه في املباحث التالية. 

)1(  السابق 484/4.
)2(  تاج العروس: 12/ 385.
)3(  إرشاد الفحول: 1/ 95.
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املبحث األول
الرحمة الربانية في ابتالء األمة

إن االبتالء من نعم اهلل عز وجل، ودليل محبته لعباده املؤمنني، فعن أنس 
ابن مالك  قال: قال رسول اهلل S: »ِإنَّ ِعَظَم اجَلَزاِء َمَع ِعَظِم الَباَلِء، 
َضا، َوَمْن َسِخَط َفلَُه  َوِإنَّ اللََّه ِإَذا أََحبَّ َقْوًما ابْتاََلُهْم، َفَمْن َرِضَي َفلَُه الرِّ
َخُط«)1(. فاهلل  يقّدر على عباده أموًرا يكرهونها، ليختبر رضاهم،  السَّ

فمن رضي نال من اهلل عز وجل ما يحبه. 
وابتالء األمة يكون تارة اختباًرا، وتارة بسبب ما ظهر فيها من فساد، رحمة 
بها لترجع وتذعن لبارئها، قال ابن القيم: »إن النفوس تكتسب من العافية 
يعوقها  مرض  وذلك  العاجلة،  إلى  وركوًنا  طغياًنا  والغنى  والنصر  الدائمة 
ومالكها  ربها  بها  أراد  فإذا  اآلخرة.  والدار  اهلل  إلى  عن جدها في سيرها 
وراحمها كرامته قيَّض لها من االبتالء واالمتحان ما يكون دواء لذلك املرض 
العائق عن السير احلثيث إليه، فيكون ذلك البالء واحملنة مبنزلة الطبيب 
األدواء  املؤملة، الستخراج  العروق  ويقطع منه  الكريه،  الدواء  العليل  يسقي 

منه، ولو تركه لغلبته األدواء حتى يكون فيها هالكه«)2(.
واملتتبع ألحوال األمة اإلسالمية عبر التاريخ، يرى ما أصابها ويصيبها 
رقم   /179/4 البالء،  على  الصبر  في  ماجاء  باب  الزهد،  أبواب  جامعه،  في  الترمذي  أخرجه    )1(

2396. وقال: »هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه«.
)2(  زاد املعاد 198/3.
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من ابتالءات، يشق على كثير من الناس إدراك املقصود منها. ومن خالل 
هذه األسطر، سأقف على بعض مظاهر الرحمة في ابتالء األمة.

املطلب األول
االبتالء بالفنت العامة

إن الفنت سّنة من سنن اهلل عز وجل في خلقه، وهي مقّدرة وواقعة بهذه 
S، وهو الذي ال ينطق عن الهوى، مبا  األمة ال محالة، فقد أخبر النبي 
هو كائن منها إلى يوم القيامة، فعن حذيفة بن اليمان قال: »واهلل إني ألعلم 
يكون  أن  إال  بي  وما  الساعة،  بيني وبني  فيما  كائنة،  فتنة هي  بكل  الناس 
رسول اهلل S أسّر إلّي في ذلك شيًئا، لم يحدثه غيري، ولكن رسول اهلل 
 :S اهلل  رســول  فقال  الفنت،  عن  فيه  أنا  مجلًسا  يحدث  وهو  قــال:   ،S
يِْف  وهو يعّد الفنت: ِمنُْهنَّ ثاََلٌث اَل يََكْدَن يََذْرَن َشيًْئا، َوِمنُْهنَّ ِفتٌَن َكِريَاِح الصَّ
ِمنَْها ِصَغاٌر َوِمنَْها ِكبَاٌر، قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري«)1(. 
األزمــان،  مر  على  وعمومها  كثرتها  حيث  من  القطر  مبواقع   S وشبهها 
، قال:  ومعلوم أن القطر ال يحصيه إال الذي أنزله، فعن أسامة بن زيد 
»أشرف النبي S على أطم)2(، من آطام املدينة، فقال: َهْل تََرْوَن َما أََرى؟ 
هولها  من  وذكر  الَقْطِر«)3(.  َكَمَواِقِع  بُيُوِتُكْم  ِخاَلَل  الِفتَِن  َمَواِقَع  أََرى  ِإنِّي 
وشدتها والتباسها على الناس ما قد يكون سبًبا في اخلروج عن امللة، فعن 
اَعِة ِفتٌَن َكِقَطِع  أنس بن مالك، عن رسول اهلل S قال: »تَُكوُن بَيَْن يََدِي السَّ
)1(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب إخبار النبي S فيما يكون إلى قيام 

الساعة، 4/ 2216/ رقم 2891.
البن  وآجام.)انظر غريب احلديث  آطام  َوجمعه:  الْحصن،  واألجم:  واألطم  ُمْرتَفع،  ِبنَاء  األطم:    )2(

قتيبة 286/2(.
)3(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل املدينة، باب آطام املدينة، 21/3/ رقم 1878.
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ُمْؤِمًنا،  َويُْمِسي  َكاِفًرا،  َويُْمِسي  ُمْؤِمًنا،  ِفيَها  ُجُل  الرَّ يُْصِبُح  الُْمْظِلِم،  اللَّيِْل 
نَْيا«)1(. قال املال علي القاري:  َويُْصِبُح َكاِفًرا، يَِبيُع أَْقَواٌم ِدينَُهْم ِبَعَرٍض ِمَن الدُّ
»والظاهر أن املراد باإلصباح واإلمساء تقلب الناس فيها وقًتا دون وقت، ال 
بخصوص الزمانني، فكأنه كناية عن تردد أحوالهم، وتذبذب أقوالهم، وتنوع 
وبدعة،  وأمانة وخيانة، ومعروف ومنكر، وسنة  أفعالهم من عهد ونقض، 

وإميان وكفر«)2(
فإذا كان هذا حال الفنت وما فيها من الشدائد، فأين تتجلى الرحمة 

في االبتالء بها؟ 
ميكن اإلجابة عن هذا السؤال من وجوه: 

ا في هالك األمة جمعاء. : أنها ليست سبباً أوالاً
إن من عدل اهلل عز وجل وحكمته أن جعل هالك األمم السابقة التي 
عتت عن أمر ربها وكفرت بأنعمه، عذاًبا وعقاًبا ال يبقي وال يذر، فعذب 
باخلسف،  لوط  وقوم  وقــارون  بالريح،  وعاد  بالغرق،  وفرعون  نوح  قوم 
وثمود بالصيحة، وأصحاب مدين وأصحاب الفيل بالرجم، إلى غير ذلك 

من أنواع العذاب. 
بل إن من عدله  أن يعاقب العصاة من هذه األمة بأنواع العذاب 
سبقت  وعــال  جل  رحمته  أن  غير  لهم،  ظاملًا  يكون   ولــن  الدنيوي، 
غضبه، فخفف عنهم استجابة لدعاء نبيه S ورحمة بأمته، فعن جابر 

ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   )ہ   اآليــة:  هذه  نزلت  »ملا  قال:   ،
ۓ( ]الأنعام:65[، َقاَل َرُسوُل اللَِّه S: أَُعوُذ ِبَوْجِهَك، َقاَل: )ۓ  ڭ  ڭ  
الليل املظلم 58/4/  الترمذي في جامعه، أبواب الفنت، باب ما جاء ستكون فنت كقطع  )1(  أخرجه 
األحاديث  األلباني في سلسلة  الوجه«. وحسنه  وقال: »هذا حديث غريب من هذا  رقم 2197. 

الصحيحة، 450/2/ رقم 810.
)2(  مرقاة املفاتيح 3395/8.
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ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   )ڭ   ِبَوْجِهَك،  أَُعوُذ  َقاَل:  ]الأنعام:65[،  ڭ( 
ۈ( ]الأنعام:65[، َقاَل َرُسوُل اللَِّه S: َهَذا أَْهَوُن -أَْو َهَذا أَيَْسر-«)1(.

فقضى اهلل على هذه األمة بالفنت والقتال إلى يوم القيامة، وإمنا كان 
هذا أهون، ألن املستعاذ مما قبله هو عذاب االستئصال بإحدى اخلصلتني 
األمة أفضل  أن هذه  إال  األمة أحد. وما ذاك  يبقى من  األوليني، حتى ال 
األمم وآخرها، فعصمها اهلل وحفظها من الهالك العام، ولم يُسلَّط عدًوا 
عليها كلها، ولم يأخذها بالسنني أو الغرق، بل جعل ابتالءها بالفنت الناشئة 
من داخلها، فعن ثوبان، قال: قال رسول اهلل S: »ِإنَّ اهللَ َزَوى ِلي اأْلَْرَض، 
ِتي َسَيبْلُُغ ُملُْكَها َما ُزِوَي ِلي ِمنَْها، َوأُْعِطيُت  َفَرأَيُْت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِربََها، َوِإنَّ أُمَّ
ٍة،  ِتي أَْن اَل يُْهِلَكَها ِبَسنٍَة َعامَّ الَْكنَْزيِْن اأْلَْحَمَر َواأْلَبَْيَض، َوِإنِّي َسَألُْت َربِّي أِلُمَّ
ا ِمْن ِسَوى أَنُْفِسِهْم، َفَيْستَِبيَح بَيَْضتَُهْم، َوِإنَّ َربِّي  َوأَْن اَل يَُسلَِّط َعلَيِْهْم َعُدّوً
ِتَك أَْن  ، َوِإنِّي أَْعَطيْتَُك أِلُمَّ ُد ِإنِّي ِإَذا َقَضيُْت َقَضاًء َفِإنَُّه اَل يَُردُّ َقاَل: يَا ُمَحمَّ
ا ِمْن ِسَوى أَنُْفِسِهْم، يَْستَِبيُح  ٍة، َوأَْن اَل أَُسلَِّط َعلَيِْهْم َعُدّوً اَل أُْهِلَكُهْم ِبَسنٍَة َعامَّ
بَيَْضتَُهْم، َولَِو اْجتََمَع َعلَيِْهْم َمْن ِبَأْقَطاِرَها -أَْو َقاَل َمْن بَيَْن أَْقَطاِرَها- َحتَّى 
يَُكوَن بَْعُضُهْم يُْهِلُك بَْعًضا، َويَْسِبي بَْعُضُهْم بَْعًضا«)2(. وفي حديث سعد بن 
َمرَّ  ِإَذا  َحتَّى  الَْعاِلَيِة،  ِمَن  يَْوٍم  َذاَت  أَْقَبَل   S اهلِل  َرُســوَل  »أَنَّ  وقاص:  أبي 
ِبَمْسِجِد بَِني ُمَعاِويََة َدَخَل َفَرَكَع ِفيِه َرْكَعتَيِْن، َوَصلَّيْنَا َمَعُه، َوَدَعا َربَُّه َطِوياًل، 
َوَمنََعِني  ِثنْتَيِْن،  َفَأْعَطاِني  ثاََلًثا،  َربِّي  »َسَألُْت   :S َفَقاَل  ِإلَيْنَا،  انَْصَرَف  ثُمَّ 
نَِة َفَأْعَطاِنيَها، َوَسَألْتُُه أَْن اَل يُْهِلَك  ِتي ِبالسَّ َواِحَدًة، َسَألُْت َربِّي: أَْن اَل يُْهِلَك أُمَّ

ِتي ِبالَْغَرِق َفَأْعَطاِنيَها، َوَسَألْتُُه أَْن اَل يَْجَعَل بَْأَسُهْم بَيْنَُهْم َفَمنََعِنيَها«)3(. أُمَّ
)1(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب َقْوِلِه: )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]الأنعام:65[ اآليَة، 56/6/ رقم 4628.
)2(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض، 

2215/4/ رقم 2889.
)3(  السابق، 2216/4/ رقم 2890.
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قال ابن تيمية: »وهذا البأس نوعان، أحدهما: الفنت التي جتري عليهم. 
، وال تقصده، فيؤذي بعضهم  والفتنة تَِرُد على القلوب، فال تعرف احلقَّ
بعًضا باألقوال واألعمال. والثاني: أن يعتدي أهل الباطل منهم على أهل 
احلّق منهم، فيكون ذلك محنًة في حّقهم، يُكّفر اهلل بها سيِّئاتهم، ويرفع 
بالصبر عليها درجاتهم، وبصبرهم وتقواهم ال يضّرهم كيد الظاملني لهم، 

بل تكون العاقبة للتقوى، ويكونون من أولياء اهلل املتقني«)1(.

ا: بيان اخملرج منها ثانياً
حرص النبي S على حتذير أمته من خطر الفنت التي تنزل بها، وبيَّن 

 :S لها اخملرج منها رحمة بها وخشية أن تهلكها. ومما أرشد إليه
األمر باعتزال الفنت.. 1

إن اهلل عز وجل قد منَّ على هذه األمة بأن اختار لها خير خلقه وأرحمهم 
لتبليغ أمره، فما ترك S خيًرا يعلمه إال أخبرها به، وال شًرا إال نّفرها منه، 
وملا كانت التفرقة واالختالف من أنواع البأس الذي ابتليت به، حذرها من 
، قال:  الوقوع فيه، لينجو منه من شاء اهلل له السالمة، فعن أبي هريرة 
َوالَقاِئُم  الَقاِئِم،  ِمَن  َخيٌْر  ِفيَها  الَقاِعُد  ِفتٌَن  »َستَُكوُن   :S اهلل  رسول  قال 
لََها  يُْشِرْف  َوَمْن  اِعي،  السَّ ِمَن  َخيٌْر  ِفيَها  َواملَاِشي  املَاِشي،  ِمَن  َخيٌْر  ِفيَها 
ِبِه«)2(. وعن محمد بن مسلمة  تَْستَْشِرْفُه، َوَمْن َوَجَد َملَْجًأ أَْو َمَعاًذا َفلَْيُعْذ 
قال: إن رسول اهلل S قال: ِإنََّها َستَُكوُن ِفتْنٌَة َوُفْرَقٌة َواْخِتاَلٌف، َفِإَذا َكاَن 
َكَذِلَك َفْأِت ِبَسيِْفَك أُُحًدا، َفاْضِربُْه َحتَّى يَنَْقِطَع، ثُمَّ اْجِلْس ِفي بَيِْتَك، َحتَّى 
تَْأِتَيَك يٌَد َخاِطئٌَة، أَْو َمِنيٌَّة َقاِضَيٌة«)3(. وفي حديث كرز اخلزاعي، قال: »َقاَل 

)1(  النبوات، 1/ 414.
)2(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، 4/ 198/ رقم 3601.
)3(  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفنت، باب التثبت في الفتنة، 1310/2/ رقم3962. وصححه 

األلباني مبجموع طرقه في سلسلة األحاديث الصحيحة 369/3/ رقم 1381.
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ْساَلِم ِمْن ُمنْتًَهى؟ َقاَل: نََعْم، َمْن يُِرِد اللَُّه  : يَا َرُسوَل اللَِّه َهْل ِلَهَذا اإْلِ أَْعَراِبيٌّ
ِبِه َخيًْرا ِمْن َعَرٍب أَْو َعَجٍم أَْدَخلَُه َعلَيِْهم. َقاَل: ثُمَّ َماَذا يَا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: 
لَِم، َقاَل: َكالَّ َواللَِّه يَا َرُسوَل اللَِّه، َقاَل َرُسوُل اللَِّه S: بَلَى  ثُمَّ تََقُع ِفتٌَن َكالظُّ
َوالَِّذي نَْفِسي ِبَيِدِه لَتَُعوُدنَّ ِفيَها أََساِوَد ُصّبًا)1(، يَْضِرُب بَْعُضُكْم ِرَقاَب بَْعٍض، 
َويََذُر  اللََّه،  يَتَِّقي  َعاِب  الشِّ ِمَن  ِشْعٍب  ِفي  ُمْعتَِزٌل  ُمْؤِمٌن  يَْوَمِئٍذ  النَّاِس  َفَخيُْر 
ه«)2(. فبني النبي S أن اخملرج من الفنت هو اجتناب الدخول  النَّاَس ِمْن َشرِّ
فيها، وأن شرها بحسب التعلق بها والتعرض لها واملشاركة فيها، فمن سارع 
فيها أهلكته، ورتب S الناس في اخليرية بحسب تعاملهم مع الفتنة، ودلَّ 
على أن سبيل النجاة منها هو اعتزالها، وهذا ما فهمه كثير من الصحابة 
من  األحاديث  هذه  رووا  »والذين  تيمية:  ابن  قال  الفنت،  اعتزل  ممن   
الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة، وأسامة بن زيد، ومحمد بن 
مسلمة وأبي هريرة وغيرهم، جعلوا قتال اجلمل وصّفني من ذلك، بل جعلوا 
وأمروا غيرهم  القتال،  كان في اإلسالم، وقعدوا عن  فتنة  قتال  أول  ذلك 

بالقعود عن القتال، كما استفاضت بذلك اآلثار عنهم«)3(.
وجوب طاعة اإلمام: . 2

وثابتة،  كثيرة  اإلمام  وجوب طاعة  على  التي نصت  الشريعة  إن نصوص 
: أنه سمع رسول اهلل S، يقول: »َمْن أََطاَعِني َفَقْد  منها ما رواه أبو هريرة 
أََطاَع اللََّه، َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصى اللََّه، َوَمْن يُِطِع األَِميَر َفَقْد أََطاَعِني، َوَمْن 
ِبِه، َفِإْن  َوِإنََّما اإِلَماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَراِئِه َويُتََّقى  يَْعِص األَِميَر َفَقْد َعَصاِني، 
أََمَر ِبتَْقَوى اللَِّه َوَعَدَل، َفِإنَّ لَُه ِبَذِلَك أَْجًرا، َوِإْن َقاَل ِبَغيِْرِه َفِإنَّ َعلَيِْه ِمنْه«)4(. 
ّب: َجمع َصبُوب، َعلَى أَنَّ أَْصلَُه ُصبٌُب،  )1(  قال ابن األثير في النهاية )5/3(: “األساوُد: احلياُت. والصُّ
َكرُسول وُرُسل، ثُمَّ ُخفِّف كُرْسل فأْدغم، َوُهَو َغريب ِمْن َحيُْث اإلْدغام. َقاَل النَّضر: إنَّ اأْلَْسَوَد ِإَذا 

أََراَد أَْن يَنْهش اْرتفع ثُمَّ انَْصبَّ َعلَى امللُْدوغ”.
)2(  أخرجه ابن حبان في صحيحه 287/13/ رقم 5956.

)3(  منهاج السنة النبوية 526/8.
)4(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اجلهاد والسير، باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به، 50/4/ 

رقم 2957. وهو عند مسلم مختصًرا )1471/3/رقم 1841(
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بطاعته  األمر  في  واحلكمة  واجبة،  به من معروف  أمر  فيما  اإلمام  فطاعة 
احملافظة على اتفاق الكلمة، ملا في االفتراق من الفساد، فاإلمام مينع العدو 
بيضة اإلسالم،  ويحمي  بعضهم من بعض،  الناس  املسلمني، ومينع  أذى  من 
ويتقيه الناس ويخافون سطوته. ولذلك وقع إجماع جمهور أهل السنة على 
فتنة عظيمة من سفك  عليه من  يترتب  ملا  اإلمــام،  عدم جواز اخلروج على 
الناس  أن  S على  النبي  للبالد. وقد نص  للدماء وهتك لألعراض وفساد 
إن بايعت إماًما، ثم جاء آخر فبويع له، فإنه يُوجب شق العصا وإراقة دماء 
املسلمني، فيُقتل األخير ليستتّب األمن، وتتفق كلمة املسلمني على األول الذي 
بايعوه. فعن عبداهلل بن عمرو بن العاص قال: »ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلِل S ِفي َسَفٍر، 
َفنََزلْنَا َمنِْزاًل َفِمنَّا َمْن يُْصِلُح ِخبَاَءهُ، َوِمنَّا َمْن يَنْتَِضُل، َوِمنَّا َمْن ُهَو ِفي َجَشِرِه، 
 ،S اَلةَ َجاِمَعًة، َفاْجتََمْعنَا ِإلَى َرُسوِل اهلِل ِإْذ نَاَدى ُمنَاِدي َرُسوِل اهلِل S: الصَّ
تَُه َعلَى َخيِْر َما يَْعلَُمُه  ا َعلَيِْه أَْن يَُدلَّ أُمَّ َفَقاَل: »ِإنَُّه لَْم يَُكْن نَِبيٌّ َقبِْلي ِإالَّ َكاَن َحّقً
ِلَها،  أَوَّ ِفي  َعاِفَيتَُها  ُجِعَل  َهِذِه  تَُكْم  أُمَّ َوِإنَّ  لَُهْم،  يَْعلَُمُه  َما  َشرَّ  َويُنِْذَرُهْم  لَُهْم، 
بَْعًضا،  بَْعُضَها  ُق  َفيَُرقِّ ِفتْنٌَة  َوتَِجيءُ  تُنِْكُرونََها،  َوأُُموٌر  باََلءٌ،  آِخَرَها  َوَسيُِصيُب 
َوتَِجيءُ الِْفتْنَُة َفَيُقوُل الُْمْؤِمُن: َهِذِه ُمْهِلَكِتي، ثُمَّ تَنَْكِشُف َوتَِجيءُ الِْفتْنَُة، َفَيُقوُل 
الُْمْؤِمُن: َهِذِه َهِذِه، َفَمْن أََحبَّ أَْن يَُزْحَزَح َعِن النَّاِر، َويُْدَخَل الَْجنََّة، َفلْتَْأِتِه َمِنيَّتُُه 
َوُهَو يُْؤِمُن ِباهلِل َوالَْيْوِم اآْلِخِر، َولَْيْأِت ِإلَى النَّاِس الَِّذي يُِحبُّ أَْن يُْؤتَى ِإلَيِْه، َوَمْن 
بَايََع ِإَماًما َفَأْعَطاهُ َصْفَقَة يَِدِه، َوثََمَرةَ َقلِْبِه، َفلْيُِطْعُه ِإِن اْستََطاَع، َفِإْن َجاَء آَخُر 

يُنَاِزُعُه َفاْضِربُوا ُعنَُق اآْلَخِر«)1(.
الصبر على الفنت . 3

اهلل عز وجل على عباده عصمتهم من الفنت، أو  إن من أعظم ما مينُّ 
تثبيتهم إذا بالصبر ابتلوا، فعن املقداد بن األسود، قال: امي اهلل، لقد سمعت 
)1(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء، األول فاألول 1472/3/ 

رقم 1844.
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ِعيَد لََمْن ُجنَِّب  ِعيَد لََمْن ُجنَِّب الِْفتََن، ِإنَّ السَّ رسول اهلل S يقول: »ِإنَّ السَّ
ِعيَد لََمْن ُجنَِّب الِْفتَُن، َولََمْن ابْتُِلَي َفَصَبَر َفَواًها«)1(. قال املال  الِْفتَِن، ِإنَّ السَّ
علي القاري: »قال ابن امللك: معناه -أي فواها- التلهف، وقد يوضع موضع 
اإلعجاب بالشيء واالستطابة له، أي: ما أحسن وما أطيب صبر من صبر، 
وقيل: معناه فطوبى له«)2(، فالسعادة احلقيقية جعلها اهلل  ملن امتحنوا 

بالفنت، فلم ينغمسوا فيها، وصبروا على ما أصابهم من أذاها.
ا: أنها رحمة من عذاب اآلخرة. ثالثاً

خّص اهلل عز وجل هذه األمة مبزيد من الرحمة وإمتام النعمة، وخفف 
عنها اإلصر واألثقال، مما كانت تؤخذ به األمم السابقة، من قتل النفس 
في التوبة وإخراج ربع املال في الزكاة، وغير ذلك. وجعل ما يصيبها من فنت 
الدنيا صرًفا لعذاب اآلخرة، فعن أبي موسى األشعري قال:  وغيرها في 
ٌة مرُحْوَمٌة، ليَس عليها عذاٌب في اآلِخَرِة،  تي هِذِه أُمَّ قال رسول اهلل S: »أُمَّ
الِزُل والَقتل«)3(. واختلف العلماء في مراد النبي  نيا الِفتَُن والزَّ عذابُها في الدُّ
S بقوله: »ليس عليها عذاب في اآلخرة« على أقوال، ذكرها صاحب عون 
املعبود في شرحه لسنن أبي داود، فقال: »أي من عذب منهم ال يعذب مثل 
الغالب في حق هؤالء  إن  أي  الــودود:  الكفار... وقال صاحب فتح  عذاب 
املغفرة. وقال القاري في املرقاة: بل غالب عذابهم أنهم مجزيون بأعمالهم 
في الدنيا باحملن واألمراض وأنواع الباليا...وقيل احلديث خاص بجماعة 
لم تأت كبيرة، وميكن أن تكون اإلشارة إلى جماعة خاصة من األمة، وهم 

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    تعالى:  أو املشيئة مقدرة لقوله  املشاهدون من الصحابة، 
ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے(. وقال املظهر: هذا حديث مشكل ألن 
)1(  أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الفنت، باب في النهي عن السعي في الفتنة 102/4/ رقم 4263.

)2(  مرقاة املفاتيح 8/ 3401.
)3(  أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الفنت، باب ما يرجى في القتل 6/ 334/ رقم 4278. وصححه 

األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة، 724/2/رقم 959.
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مفهومه أن ال يعذب أحد من أمته S سواء فيه من ارتكب الكبائر وغيره، 
فقد وردت األحاديث بتعذيب مرتكب الكبيرة، اللهم إال أن يأّول بأن املراد 
اهلل وينتهي عما  S كما ينبغي، وميتثل مبا أمر  باألمة هنا من اقتدى به 
نهاه. وقال الطيبي �: احلديث وارد في مدح أمته S واختصاصهم من 
بني سائر األمم بعناية اهلل تعالى ورحمته عليهم، وأنهم إن أصيبوا مبصيبة 
من  ذنبا  اآلخــرة  في  بها  يكفر  اهلل  أن  يشاكها،  الشوكة  حتى  الدنيا،  في 
ذنوبهم... وتعقيبها بقوله: مرحومة. فإنه يدل على مزّية متييزهم بعناية 

اهلل تعالى ورحمته...«)1(.

وخالصة كالمهم: أنه يدور حول أمرين: إما تخفيف العذاب عن هذه 
األمة في اآلخرة، وإما صرفه عنها كلّيًا مبا يصيبها من الفنت وأنواع البالء 
ولذلك  األمة،  على هذه  ومنة  تعالى  اهلل  من  كل فضل  وفي  الدنيا،  في 
العدل وأساس  السابقة يجري على طريق  املناوي: »إن شأن األمم  قال 

الربوبية، وشأن هذه األمة يجري على منهج الفضل واأللوهية«)2(.

املطلب الثاني
االبتالء باجلهاد في سبيل الله

إن اجلهاد في سبيل اهلل من أعظم العبادات وأشرفها، إذ هو في حد 
ذاته من نعم اهلل على عباده، يختص بها من يشاء، وقد ورد في األحاديث 
من الفضائل للمجاهد والشهيد ما لم يرد في غيره من العمل الصالح، وما 
ذاك إال ملا يترتب عليه من مصالح عظيمة من نشر التوحيد وإزالة الفتنة 

والشرك والظلم.
)1(  عون املعبود 240/11 مختصًرا.

)2(  فيض القدير 185/2.
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أن في  إال  واألمــوال،  األرواح  بذل  ما في اجلهاد من مشقة من  وبرغم 
فرضيته حكمة بالغة هلل عز وجل، ورحمة بعباده، تتجلى فيما ميدهم به  
من النعم في الدنيا واآلخرة. واملتأمل في مغازي رسول اهلل S يدرك من 
احلكم الربانية العظيمة ما قد يخفى عن كثير من الناس، وال أدل على ذلك 
من غزوة أُُحد، التي جتلت فيها رحمة اهلل تعالى بعباده املؤمنني، واحلكمة 
قوله:  في  حجر  ابن  خلصها  وقد  املشركني،  أمام  الهزمية  برغم  البالغة، 
»قال العلماء: وكان في قصة أحد وما أصيب به املسلمون فيها من الفوائد 
وتكون  تبتلى  أن  الرسل  عادة  أن  منها:  عظيمة...  أشياء  الربانية  واحلكم 
لها العاقبة...واحلكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائًما، دخل في املؤمنني 
من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل 
املقصود من البعثة، فاقتضت احلكمة اجلمع بني األمرين لتمييز الصادق 
من الكاذب... ومنها: أن في تأخير النصر في بعض املواطن هضًما للنفس 
وكسًرا لشماختها، فلما ابتلي املؤمنون صبروا، وجزع املنافقون. ومنها: أن 
اهلل هيأ لعباده املؤمنني منازل في دار كرامته، ال تبلغها أعمالهم، فقيض لهم 
إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب  أسباب االبتالء واحملن، ليصلوا 
األولياء، فساقها إليهم. ومنها: أنه أراد إهالك أعدائه، فقيض لهم األسباب 
أوليائه،  أذى  في  وطغيانهم  وبغيهم  كفرهم  من  ذلك،  بها  يستوجبون  التي 

فمّحص بذلك ذنوب املؤمنني، ومحق بذلك الكافرين«)1(.
ومن مظاهر الرحمة الربانية في االبتالء باجلهاد: 

إعانة الله للمجاهد. 1

كل  يعني  أن  وقوله احلق،  وهو احلق  نفسه،  كتب على  عز وجل  اهلل  إن 
من خرج مجاهًدا في سبيله، ولم يِكلْه إلى نفسه، فعن أبي هريرة قال: قال 

)1(  فتح الباري 347/7، مختصًرا.
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رسول اهلل S: »ثاََلثٌَة َحقٌّ َعلَى اللَِّه َعْونُُهْم: املَُجاِهُد ِفي َسِبيِل اللَِّه، َواملَُكاتَُب 
الَِّذي يُِريُد األََداَء، َوالنَّاِكُح الَِّذي يُِريُد الَعَفاَف«)1(. قال الطيبي: »إمنا آثر هذه 
الصيغة إيذاًنا بأن هذه األمور من األمور الشاقة، التي تقدح اإلنسان وتقصم 
ظهره، لوال أن اهلل تعالى يعينه عليها ال يقوم بها«)2(. ومن عون اهلل عز وجل 
إمداده الغزاة في سبيله، باملالئكة يقاتلون معهم، فجعل  ذلك لهم بشارة 
ليزدادوا ثباًتا على لقاء العدو، وسكًنا لقلوبهم من اخلوف الذي يطرقها من 
ا َكاَن  كثرة عددهم. فعن ابن عباس قال: حدثني عمر بن اخلطاب، قال: »لَمَّ
يَْوُم بَْدٍر، نََظَر َرُسوُل اهلِل S ِإلَى الُْمْشِرِكنَي َوُهْم أَلٌْف، َوأَْصَحابُُه ثاََلُث ِمئٍَة 
َوِتْسَعَة َعَشَر َرُجاًل، َفاْستَْقَبَل نَِبيُّ اهلِل S الِْقبْلََة، ثُمَّ َمدَّ يََديِْه، َفَجَعَل يَْهِتُف 
ِبَربِِّه: اللُهمَّ أَنِْجْز ِلي َما َوَعْدتَِني، اللُهمَّ آِت َما َوَعْدتَِني، اللُهمَّ ِإْن تُْهِلْك َهِذِه 
ا يََديِْه  ْساَلِم اَل تُْعَبْد ِفي اأْلَْرِض، َفَما َزاَل يَْهِتُف ِبَربِِّه، َماّدً الِْعَصابََة ِمْن أَْهِل اإْلِ
ِرَداَءهُ،  َفَأَخَذ  بَْكٍر  أَبُو  َفَأتَاهُ  َمنِْكَبيِْه،  َعْن  ِرَداُؤهُ  َحتَّى َسَقَط  الِْقبْلَِة،  ُمْستَْقِبَل 
َفَألَْقاهُ َعلَى َمنِْكَبيِْه، ثُمَّ الْتََزَمُه ِمْن َوَراِئِه، َوَقاَل: يَا نَِبيَّ اهللِ، َكَفاَك ُمنَاَشَدتَُك 

: )ٱ  ٻ  ٻ   َربََّك، َفِإنَُّه َسيُنِْجُز لََك َما َوَعَدَك، َفَأنَْزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ
هُ  َفَأَمدَّ ]الأنفال[  ڀڀ(  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ِمَن  َرُجٌل  بَيْنََما  َقاَل:  َعبَّاٍس،  ابُْن  ثَِني  َفَحدَّ ُزَميٍْل:  أَبُو  َقاَل  ِبالَْماَلِئَكِة،  اهللُ 
َسِمَع َضْربًَة  ِإْذ  أََماَمُه،  الُْمْشِرِكنَي  ِمَن  َرُجٍل  أَثَِر  يَْشتَدُّ ِفي  يَْوَمِئٍذ  الُْمْسِلِمنَي 
الُْمْشِرِك  ِإلَى  َفنََظَر  َحيُْزوُم،  أَْقــِدْم  يَُقوُل:  الَْفاِرِس  َوَصــْوَت  َفْوَقُه  ْوِط  ِبالسَّ
أََماَمُه َفَخرَّ ُمْستَلِْقًيا، َفنََظَر ِإلَيِْه َفِإَذا ُهَو َقْد ُخِطَم أَنُْفُه، َوُشقَّ َوْجُهُه َكَضْربَِة 
 ،S َث ِبَذِلَك َرُسوَل اهلِل ، َفَحدَّ ْوِط، َفاْخَضرَّ َذِلَك أَْجَمُع، َفَجاَء اأْلَنَْصاِريُّ السَّ

َماِء الثَّاِلثَِة«)3(. َفَقاَل: »َصَدْقَت، َذِلَك ِمْن َمَدِد السَّ
)1(  أخرجه الترمذي في سننه، أبواب فضائل اجلهاد، باب ما جاء في اجملاهد والناكح واملكاتب وعون 

اهلل إياهم 184/4/ رقم 1655. وقال: »هذا حديث حسن«.
)2(  الكاشف عن احلقائق والسنن 2262/7.

)3(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اجلهاد والسير، باب اإلمداد باملالئكة في غزوة بدر، وإباحة 
الغنائم 1383/3/ رقم 1763.
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البشارة بالنصر والفتح.. 2

إن النصر والفتح من عند اهلل عز وجل، فسبحانه يؤيد بنصره من يشاء 
تعالى ماضية في نصر من ينصر دينه، قال  ويخذل من يشاء، وسنة اهلل 

تعالى: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ( ]حممد:7[، وقال تعالى: )ھ  ھ  
ھ  ے  ے ( ]الروم:47[. ووعد اهلل هذه األمة بهذه العاقبة احملمودة 
في الدنيا، فعن عبداهلل بن مسعود قال: سمعت رسول اهلل S يقول: »ِإنَُّكْم 
َمنُْصوُروَن َوُمِصيبُوَن َوَمْفتُوٌح لَُكْم، َفَمْن أَْدَرَك َذِلَك ِمنُْكْم َفلَْيتَِّق اللََّه َولَْيْأُمْر 
األمة  بأن  البشرى  »فيه  الصنعاني:  قال  الُْمنَْكِر«)1(.  َعِن  َولَْينَْه  ِباملَْعُروِف 
ناداها«)2(.  من  بالد  وتفتح  حاربها،  من  وتصيب  عاداها،  من  على  تنصر 
فتكون لها العاقبة، برغم ما قد يصيبها من قرح. بل ستفتح لها مشارق 
اهلل  نبي  أن  ثوبان:  فعن  ألمته،   S النبي  بشارة  وهي  ومغاربها،  األرض 
َوَمَغاِربََها،  َمَشاِرَقَها  َرأَيُْت  َحتَّى  اأْلَْرَض،  ِلي  َزَوى  تََعالَى  اهللَ  »ِإنَّ  S قال: 
َوأَْعَطاِني الَْكنَْزيِْن اأْلَْحَمَر َواأْلَبَْيض«)3(. وفي حديث جابر بن سمرة، قال: 
ِمَن  -أَْو  الُْمْسِلِمنَي  ِمَن  ِعَصابٌَة  »لَتَْفتََحنَّ  يقول:   ،S اهلل  رسول  سمعت 

الُْمْؤِمِننَي- َكنَْز آِل ِكْسَرى الَِّذي ِفي اأْلَبَْيض«)4(.
ا للغنى.. 3 جعل الله اجلهاد سبباً

إن اهلل عز وجل أوجب على نفسه، بفضله وكرمه، لكل من خرج مجاهًدا 
في سبيله، مخلًصا هلل عز وجل، إما أن يرزقه الشهادة وما فيها من فضل، وإما 
أن يرده ألهله مأجوًرا غامًنا مبا يفتح عليه من الدنيا، مما يزيل عنه شظف 
)1(  أخرجه االترمذي في جامعه، أبواب الفنت، باب 70، 4/ 94/ 2257. وقال: »هذا حديث حسن 

صحيح«.
)2(  التحبير إليضاح معاني التيسير 343/1.

ببعض  بعضهم  هذه  هالك  باب  الساعة،  وأشراط  الفنت  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه    )3(
2215/4/ رقم 19. 

الرجل،  بقبر  الرجل  الساعة حتى مير  تقوم  ال  باب  الفنت،  أبواب  الترمذي في جامعه،  أخرجه    )4(
فيتمنى أن يكون مكان امليت من البالء 2237/4/ رقم 2919.
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َن اهللُ ِلَمْن َخَرَج ِفي  عيشه، فعن أبي هريرة، قال: قال رسول اهلل S: »تََضمَّ
َسِبيِلِه، اَل يُْخِرُجُه ِإالَّ ِجَهاًدا ِفي َسِبيِلي، َوِإمَياًنا ِبي، َوتَْصِديًقا ِبُرُسِلي، َفُهَو َعلَيَّ 
َضاِمٌن أَْن أُْدِخلَُه الَْجنََّة، أَْو أَْرِجَعُه ِإلَى َمْسَكِنِه الَِّذي َخَرَج ِمنُْه، نَاِئاًل َما نَاَل ِمْن 
ٍد ِبَيِدِه، َما ِمْن َكلٍْم يُْكلَُم ِفي َسِبيِل اهللِ، ِإالَّ َجاَء  أَْجٍر أَْو َغِنيَمٍة، َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ
ٍد  يَْوَم الِْقَياَمِة َكَهيْئَِتِه ِحنَي ُكِلَم، لَْونُُه لَْوُن َدٍم، َوِريُحُه ِمْسٌك، َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ
ِبَيِدِه، لَْواَل أَْن يَُشقَّ َعلَى الُْمْسِلِمنيَ َما َقَعْدُت ِخاَلَف َسِريٍَّة تَْغُزو ِفي َسِبيِل اهلِل 
أَبًَدا، َولَِكْن اَل أَِجُد َسَعًة َفَأْحِملَُهْم، َواَل يَِجُدوَن َسَعًة، َويَُشقُّ َعلَيِْهْم أَْن يَتََخلَُّفوا 
ٍد ِبَيِدِه، لََوِدْدُت أَنِّي أَْغُزو ِفي َسِبيِل اهللِ َفأُْقتَُل، ثُمَّ أَْغُزو  َعنِّي، َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ
َفأُْقتَُل، ثُمَّ أَْغُزو َفأُْقتَُل«)1(. وفي حديث ابن عمر، عن النبي S، فيما يحكي 
عن ربه تبارك وتعالى، قال: »أَيَُّما َعبٍْد ِمْن ِعَباِدي َخَرَج ُمَجاِهًدا ِفي َسِبيِلي، 
ابِْتَغاَء َمْرَضاِتي، َضِمنُْت لَُه أَْن أُْرِجَعُه ِبَما أََصاَب ِمْن أَْجٍر َوَغِنيَمٍة، َوِإْن َقَبْضتُُه 
بتفضله  اهلل   عن   S عّبر  وقد  الَْجنََّة«)2(.  َوأُْدِخلَُه  َوأَْرَحَمُه،  لَُه  أَْغِفَر  أَْن 
بالثواب بلفظ الضمان ونحوه، مما جرت به عادة اخملاطبني فيما تطمئن به 
وا، َواْغُزوا  نفوسهم. وفي حديث أبي هريرة، أن النبي S قال: »َساِفُروا تَِصحُّ
تَْستَْغنُوا«)3(. فجعل اهلل  الغزو في سبيله سبًبا للغنى، وهذا وعد حق من اهلل 
عز وجل، بشر به النبي S في قوله: »َوأَْعَطاِني الَْكنَْزيِْن اأْلَْحَمَر َواأْلَبَْيض«)4(.

تهوين سكرات املوت على اجملاهد. 4

إن للموت سكرات ال يسلم منها أحد من العباد، إال من تفّضل اهلل  
)1(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب فضل اجلهاد واخلروج في سبيل اهلل، 1495/3/ 

رقم 1896.
)2(  أخرجه أحمد في مسنده 10/ 186/ رقم 5977.

)3(  أخرجه أحمد في مسنده 507/14/ رقم 8944. وقال األلباني: »حديث أبي هريرة؛ فله طريقان: 
األولى: عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة: أن النبي S قال: ... فذكره.أخرجه اإلمام أحمد 
ما  على  ثقات  كلهم  رجاله  إسناد حسن،  وهذا  قلت:  لهيعة.  ابن  قتيبة: حدثنا  )380/2(: حدثنا 
عرفت من استقامة حديث دراج عن ابن حجيرة في احلديث املتقدم )3350(، وابن لهيعة وإن كان 
سيئ احلفظ؛ فإنه صحيح احلديث في رواية العبادلة عنه، وأحلق بهم قتيبة هذا، وهو ابن سعيد«.

)4(  تقدم تخريجه.
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عليه بتهوينها. وملا كان اجملاهد قد جاد بنفسه في سبيل اهلل، فإن اهلل 
 :S اهلل  عز وجل قد منَّ عليه بذلك، فعن أبي هريرة قال: قال رسول 
ِهيُد ِمْن َمسِّ الَقتِْل ِإالَّ َكَما يَِجُد أََحُدُكْم ِمْن َمسِّ الَقْرَصِة«)1(.  »َما يَِجُد الشَّ
قال الطيبي: »القرص األخذ بأطراف األصابع وأتى بأداة احلصر دفًعا 

لتوهم من يتصور أن أمله يفضل على أملها«)2(.
وقال ابن تيمية: »فإن اخللق ال بد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال 
محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا واآلخرة، وفي تركه ذهاب 
السعادتني أو نقصهما. فإن من الناس من يرغب في األعمال الشديدة 
كل عمل  فيهما من  أنفع  منفعتها، فاجلهاد  قلة  مع  الدنيا  أو  الدين  في 
شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه املوت، فموت الشهيد 

أيسر من كل ميتة وهي أفضل امليتات«)3(.

املطلب الثالث
االبتالء بالكوارث

االبتالء باألوبئة. 1

إن اهلل عز وجل ابتلى األمم السابقة بأنواع من األوبئة عقاًبا لها، وكان 
الطاعون أحدها، فجعله  لهذه األمة رحمة بفضله ومنته، فعن عائشة 
اُعوِن، َفَأْخَبَرِني  ، زوج النبي S، قالت: »َسَألُْت َرُسوَل اللَِّه S َعِن الطَّ
أَنَُّه َعَذاٌب يَبَْعثُُه اللَُّه َعلَى َمْن يََشاءُ، َوأَنَّ اللََّه َجَعلَُه َرْحَمًة ِللُْمْؤِمِننيَ، لَيَْس 
اُعوُن، َفَيْمُكُث ِفي بَلَِدِه َصاِبًرا ُمْحتَِسًبا، يَْعلَُم أَنَُّه الَ يُِصيبُُه  ِمْن أََحٍد يََقُع الطَّ
)1(  أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب فضائل اجلهاد، باب ما جاء في فضل املرابط، 242/3/ رقم 1668.

)2(  مرقاة املفاتيح 2483/6.
)3(  مجموع الفتاوى 28/ 354.
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ِإالَّ َما َكتََب اللَُّه لَُه، ِإالَّ َكاَن لَُه ِمثُْل أَْجِر َشِهيٍد«)1(. وفي حديث أبي عسيب، 
ى،  ِبالُْحمَّ ِجبِْريُل  »أَتَاِني   :S اهلل  رسول  قال  قال:   ،S اهلل  رسول  مولى 
اِم،  الشَّ ِإلَى  اُعوَن  الطَّ َوأَْرَسلُْت  ِبالَْمِدينَِة،  ى  الُْحمَّ َفَأْمَسْكُت  اُعوِن،  َوالطَّ
ِتي، َوَرْحَمٌة، َوِرْجٌس َعلَى الَْكاِفِر«)2(. وهذا صريح في  اُعوُن َشَهاَدةٌ أِلُمَّ َفالطَّ
أن كون الطاعون رحمة إمنا هو خاص باملسلمني، وإذا وقع بالكفار فإمنا 
»قال  القرطبي:  الدنيا قبل اآلخرة. قال  لهم في  هو عذاب عليهم يعجل 
العلماء: وهذا الوباء قد يرسله اهلل نقمة وعقوبة على من يشاء من العصاة 
من عبيده وكفرتهم، وقد يرسله شهادة ورحمة للصاحلني، كما قال معاذ 
في طاعون عمواس: إنه شهادة ورحمة لكم ودعوة نبيكم، اللهم أعط معاًذا 
«)3(. وكان النبي S قد دعا  وأهله نصيبهم من رحمتك. فطعن في كفه 
أن يجعل فناء أمته بالطاعون، كما في حديث أبي موسى األشعري قال: قال 
اُعوِن«)4(.  ْعِن، َوالطَّ ِتي ِفي َسِبيِلَك ِبالطَّ رسول اهلل S: »اللُهمَّ اْجَعْل َفنَاَء أُمَّ
وقال الراغب: »نّبه بالطعن على الشهادة الكبرى وهي القتل في سبيل اهلل، 
وبالطاعون على الشهادة الصغرى... قال العلماء: أراد املصطفى S أن 
يحصل ألمته أرفع أنواع الشهادة، وهو القتل في سبيل اهلل بأيدي أعدائهم، 
إما من اإلنس وإما من اجلن«)5(. ولذلك رّد شرحبيل بن حسنة قول عمرو 
ابن العاص في وصف الطاعون بأنه رجس، فعن أبي منيب أن عمرو بن 
َهَذا  »ِإنَّ  العاص، قال في الطاعون في آخر خطبة خطب الناس، فقال: 
يِْل، َمْن يَنُْكبُْه أَْخَطَأهُ، َوِمثُْل النَّاِر َمْن يَنُْكبَْها أَْخَطَأتُْه، َوَمْن  ِرْجٌس ِمثُْل السَّ
أََقاَم أَْحَرَقتُْه َوآَذتُْه، َفَقاَل ُشَرْحِبيُل بُْن َحَسنََة: ِإنَّ َهَذا َرْحَمُة َربُِّكْم، َوَدْعَوةُ 

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار 175/4/ رقم 3474.
)2(  أخرجه أحمد في مسنده 366/34/ رقم 20767. وصحح إسناده األلباني في سلسلة األحاديث 

الصحيحة 388/2/ رقم 761.
)3(  تفسير القرطبي 3/ 235.

)4(  أخرجه أحمد في مسنده 24/ 374/ رقم 15608. وأورده الهيثمي في »مجمع الزوائد« 312/2، 
وقال: رواه أحمد والطبراني في »الكبير«، ورجال أحمد ثقات.

)5(  فيض القدير 211/2.
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الشهادة  »قد عرفت  أبو قالبة:  قال  َقبْلَُكْم«)1(.  اِلِحنيَ  الصَّ َوَقبُْض  نَِبيُِّكْم، 
والرحمة، ولم أعرف ما دعوة نبيكم؟ فسألت عنها فقيل: دعا عليه السالم 
أن يجعل فناء أمته بالطعن والطاعون، حني دعا أال يجعل بأس أمته بينهم 

فمنعها، فدعا بهذا«)2(. 
اآليات الكونية. 2

الكونية للداللة على عظمته وقوته وجبروته،  تعالى جعل اآليات  اهلل  إن 
أمره،  عن  عتت  ملا  السابقة  لألمم  عقابا  وأنزلها   خلقه،  على  وقدرته 

)ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    : فأخذها أخذ عزيز مقتدر، قال 
گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ( ]هود:122[. فسلط على كل أمة صنًفا معيًنا أو أكثر 

: )ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    من أصناف الهالك، قال 
ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
]العنكبوت:40[.  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ( 
ومن رحمته  بهذه األمة أن جعل هذه اآليات سبياًل للتخويف واإلنذار دون 
العذاب، تذكيًرا للعباد الغافلني وردعا لهم، ليتوبوا إليه، ويستغفروه، ويعبدوه. 
َفِزًعا،   S النَِّبيُّ  َفَقاَم  ْمُس،  الشَّ »َخَسَفِت  قال:  األشعري  موسى  أبي  فعن 
اَعُة، َفَأتَى املَْسِجَد، َفَصلَّى ِبَأْطَوِل ِقَياٍم َوُرُكوٍع َوُسُجوٍد  يَْخَشى أَْن تَُكوَن السَّ
َرأَيْتُُه َقطُّ يَْفَعلُُه، َوَقاَل: َهِذِه اآليَاُت الَِّتي يُْرِسُل اللَُّه، الَ تَُكوُن ِلَمْوِت أََحٍد َوالَ 
ُف اللَُّه ِبِه ِعبَاَدهُ، َفِإَذا َرأَيْتُْم َشيًْئا ِمْن َذِلَك، َفاْفَزُعوا ِإلَى  ِلَحَياِتِه، َولَِكْن يَُخوِّ
ِذْكِرِه َوُدَعاِئِه َواْسِتْغَفاِرِه«)3(. قال العيني: »والكسوف آية من آيات اهلل تعالى 
التي  تعالى  اهلل  إلى طاعة  ويرجعوا  املعاصي  ليتركوا  عباده،  به  اهلل  يخوف 
فيها فوزهم«)4(. فالتضرع إلى اهلل واللجوء واالفتقار إليه عند نزول اآليات، 

)1(  أخرجه أحمد في مسنده 290/29/ رقم 17756.
)2(  تفسير القرطبي 235/3.

)3(  أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب الكسوف، باب الذكر في الكسوف 39/2/ رقم 1059.
)4(  عمدة القاري 5/ 300.
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سبب لدفع نقم اهلل عز وجل. ولذلك كان النبي S حريًصا على توجيه أمته 
عند نزول آية من اآليات ملا ينجيهم منها، فعن أبي هريرة، قال: سمعت رسول 
َفاَل  ِبالَْعَذاِب،  َوتُْرَسُل  ْحَمِة،  ِبالرَّ تُْرَسُل  اهللِ،  َرْوِح  ِمْن  يُح  »الرِّ يقول:   S اهلل 

َها«)1(. تَُسبُّوَها َوُقولُوا: اللُهمَّ ِإنَّا نَْسَألَُك َخيَْرَها، َونَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ
وملا قضت حكمة اهلل  أن يهلك بعض عباده بسبب هذه اآليات، فقد 
 S منَّ  عليهم مبنزلة الشهداء، فعن عبداهلل بن جبر: »أَنَّ َرُسوَل اللَِّه
َقتاًْل  َوَفاتََك  نَْحَسُب  ُكنَّا  َويَُقلَْن:  يَبِْكنيَ  النَِّساَء  َسِمَع  َدَخَل  ا  َفلَمَّ َجبًْرا،  َعاَد 
ِإنَّ  اللَِّه،  ُقِتَل ِفي َسِبيِل  َمْن  ِإالَّ  َهاَدةَ  وَن الشَّ َفَقاَل: »َوَما تَُعدُّ اللَِّه،  ِفي َسِبيِل 
ِإًذا لََقِليٌل، الَْقتُْل ِفي َسِبيِل اللَِّه َشَهاَدةٌ، َوالَْبْطُن َشَهاَدةٌ، َوالَْحَرُق  ُشَهَداَءُكْم 
َشَهاَدةٌ، َوالَْغَرُق َشَهاَدةٌ، َوالَْمْغُموُم - يَْعِني الَْهِدَم - َشَهاَدةٌ، َوالَْمْجنُوُن َشَهاَدةٌ، 
َوالَْمْرأَةُ تَُموُت ِبُجْمٍع َشِهيَدةٌ«)2(. ولذلك كان الصحابة  يرون اآليات بركة، 
فعن علقمة، قال: »ُزلِْزلَْت َعلَى َعْهِد َعبِْداللَِّه، َفَقاَل: ِإنَّا ُكنَّا نََرى اآْليَاِت َمَع 

َرُسوِل اللَِّه بََرَكاٍت، َوأَنْتُْم تََرْونََها تَْخِويًفا«)3(. 

)1(  أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقال إذا هاجت الريح، 9/ 
340/ رقم10669.

)2(  أخرجه النسائي في السنن، كتاب اجلهاد، باب من خان غازًيا في أهله، 51/6/ رقم 3194.
)3(  أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده 1/ 182/ رقم 264.
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املبحث الثاني
الرحمة الربانية في ابتالء الفرد

فأكملهم  البالء،  من  بأنواع  العباد  يصاب  أن  اهلل   حكمة  اقتضت 
إميانا أشدهم بالء، فعن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: »يَا َرُسوَل اللَِّه، 
ُجُل َعلَى  أَيُّ النَّاِس أََشدُّ باََلًء؟ َقاَل: األَنِْبَياءُ ثُمَّ األَْمثَُل َفاألَْمثَُل، َفيُبْتَلَى الرَّ
ٌة ابْتُِلَي  َحَسِب ِديِنِه، َفِإْن َكاَن ِدينُُه ُصلًْبا اْشتَدَّ باََلُؤهُ، َوِإْن َكاَن ِفي ِديِنِه ِرقَّ
َعلَى األَْرِض  يَتُْرَكُه يَْمِشي  ِبالَعبِْد َحتَّى  الَباَلءُ  يَبَْرُح  َفَما  ِديِنِه،  َعلَى َحَسِب 
عليه  اهلل  َما َعلَيِْه َخِطيئَة«)1(. ولذا لم يسلم منه سيد اخللق وأحبهم إلى 
أفضل الصالة والسالم، فابتلي في نفسه وأهله وولده وماله. وأنواع البالء 
ال تخرج عن هذه األربعة، فعن أبي هريرة، قال: قال رسول اهلل S: »َما 
يََزاُل الَباَلءُ ِباملُْؤِمِن َواملُْؤِمنَِة ِفي نَْفِسِه َوَولَِدِه َوَماِلِه َحتَّى يَلَْقى اللََّه َوَما َعلَيِْه 
َخِطيئَة«)2(. قال ابن القيم: »إن البالء الذي يصيب العبد فى اهلل ال يخرج 
عن أربعة أقسام، فإنه: إما أن يكون في نفسه، أو في ماله، أو فى عرضه 
أو فى أهله ومن يحب. والذى فى نفسه قد يكون بتلفها تارة، وبتأملها بدون 

التلف، فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في اهلل«)3(. 
فإذا كانت هذه األنواع من البالء قدًرا محتوًما، فما هي أبواب الرحمة 

التي تفتح للمبتلى؟
)1(  أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البالء، 601/4/ رقم 2398.

)2(  السابق 4/ 602/ رقم 2399.
)3(  إغاثة اللهفان 193/2. 
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املطلب األول
االبتالء في النفس واألهل

: االبتالء باألسقام أوالاً
بلطائف  ه  بنعم ال حتصى، وحفَّ املبتلى  عز وجل قد منَّ على  اهلل  إن 
 ،S َقَدِره، على َقْدر رضاه مبا قضى اهلل تعالى له، لذلك قال رسول اهلل
: »َمْن يُِرِد اللَُّه ِبِه َخيًْرا يُِصْب ِمنْه«)1(. فمن  فيما رواه عنه أبو هريرة 

لطائف اهلل عز وجل باملبتلى: 
تكفير الذنوب وتعجيل العقوبة في الدنيا. 1

إن صفة كرم اهلل تعالى وحلمه تظهر جلًيا في جتاوزه عن املسيئني بأدنى 
األسباب، وحاجة العبد إلى مكفرات الذنوب أكبر من حاجته إلى الطعام، 
احلديث  في  كما  واآلثــام،  املعاصي  اقتراف  من  النفوس  عليه  جبلت  ملا 
نُوَب  الذُّ أَْغِفُر  ــا  َوأَنَ َوالنََّهاِر،  ِباللَّيِْل  تُْخِطئُوَن  ِإنَُّكْم  ِعَباِدي  »يَا  القدسي: 
عز وجل أن  اهلل  َعْدل  لَُكم«)2()احلديث(. فمن  أَْغِفْر  َفاْستَْغِفُروِني  َجِميًعا، 
العبد باألسقام مبا كسبت يداه، ومن فضله  ورحمته أن جعل  يصاب 
هذه األسقام كفارة له، فعن عبداهلل بن مسعود  قال: »أَتَيُْت النَِّبيَّ S ِفي 
َمَرِضِه، َوُهَو يُوَعُك َوْعًكا َشِديًدا، َوُقلُْت: ِإنََّك لَتُوَعُك َوْعًكا َشِديًدا، ُقلُْت: ِإنَّ 
َذاَك ِبَأنَّ لََك أَْجَريِْن؟ َقاَل: أََجْل، َما ِمْن ُمْسِلٍم يُِصيبُُه أًَذى ِإالَّ َحاتَّ اللَُّه َعنُْه 
يستبشرون  الصحابة   كان  لذلك  َجِر«)3(.  الشَّ َوَرُق  تََحاتُّ  َكَما  َخَطايَاهُ، 
باملرض خيًرا، ويدعون ألنفسهم به، فعن أبي سعيد اخلدري  قال: »َقاَل 
َرُجٌل ِلَرُسوِل اهلِل S: أََرأَيَْت َهِذِه اأْلَْمَراَض الَِّتي تُِصيبُنَا َما لَنَا ِبَها؟ َقاَل: 
)1(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب املرضى، باب ما جاء في كفارة املرض، 7/ 115/ رقم 5645.
)2(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم 1994/4/ رقم 2577.

)3(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب املرضى، باب شدة املرض، 7/ 115/ رقم 5647.
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أُبَيٌّ  َفَدَعا  َقاَل:  َفْوَقَها.  َفَما  َشْوَكًة  َوِإْن  َقاَل:  َقلَّْت؟  َوِإْن   : أُبَيٌّ َقاَل  اَراٌت.  َكفَّ
َواَل   ، أَْن اَل يَْشَغلَُه َعْن َحجٍّ يَُفاِرَقُه الَْوْعُك َحتَّى يَُموَت ِفي  أَْن اَل  َعلَى نَْفِسِه 
ُه  َمسَّ َفَما  َجَماَعٍة.  ِفي  َمْكتُوبٍَة  َصاَلٍة  َواَل  اهللِ،  َسِبيِل  ِفي  ِجَهاٍد  َواَل  ُعْمَرٍة 
هُ َحتَّى َمات«)1(. وكان أبو هريرة  يقول: »َما ِمن َمرٍض  ِإنَْساٌن، ِإالَّ َوَجَد َحرَّ
ى؛ ألنَّها تَدُخُل ِفي ُكل ُعضو ِمني، َوِإنَّ اللََّه َعز  يُصيبُني أَحبُّ ِإليَّ ِمن احُلمَّ

وَجل يُعطي ُكل ُعضٍو ِقسَطُه ِمن األْجِر«)2(
ومن عظم لطف اهلل عز وجل بالعبد واملّنة عليه، أن جعل ابتالءه باملكاره 
به في  يحاسب  أن  عليه من  أهون  الدنيا، وهذا  لعقوبته في هذه  تعجياًل 
َل  اآلخرة، فعن أنس قال: قال رسول اهلل S: »ِإَذا أََراَد اللَُّه ِبَعبِْدِه اخَليَْر َعجَّ
َحتَّى  ِبَذنِْبِه  َعنُْه  أَْمَسَك  رَّ  الشَّ ِبَعبِْدِه  اللَُّه  أََراَد  َوِإَذا  نَْيا،  الدُّ ِفي  الُعُقوبََة  لَُه 
يَُواِفَي ِبِه يَْوَم الِقَياَمِة«)3(. ومن كرمه  وعده أن اليُثَنَِّي عليه العذاب في 
اآلخرة، فعن عبادة بن الصامت قال: »ُكنَّا ِعنَْد النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم 
ِفي َمْجِلٍس، َفَقاَل: تَُباِيُعوِني َعلَى أَْن اَل تُْشِرُكوا ِباللَِّه َشيًْئا، َواَل تَْسِرُقوا، َواَل 
ى ِمنُْكْم َفَأْجُرهُ َعلَى اللَِّه، َوَمْن أََصاَب ِمْن  تَْزنُوا -َقَرأَ َعلَيِْهُم اآليََة- َفَمْن َوفَّ
اَرةٌ لَُه، َوَمْن أََصاَب ِمْن َذِلَك َشيًْئا َفَستََرهُ اللَُّه  َذِلَك َشيًْئا َفُعوِقَب َعلَيِْه َفُهَو َكفَّ

بَُه، َوِإْن َشاَء َغَفَر لَُه«)4(. َعلَيِْه، َفُهَو ِإلَى اللَِّه، ِإْن َشاَء َعذَّ
رفع منزلة العبد. 2

إن غاية ما يرجو العبد املؤمن املنزلة الرفيعة في اجلنة، فيسعى جاهًدا 
مجتهًدا في حتصليها، وقد يقصر به عمله عن إدراكها، فيمنُّ اهلل عز وجل 
)1(  أخرجه أحمد في مسنده 276/17/ رقم 11183. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 302/2/ رقم 

3798: »رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله ثقات«.
)2(  أخرجه البخاري في األدب املفرد ص 256 رقم 503. وقال ابن حجر في الفتح )110/10( »بسند 

صحيح«.
رقم  البالء، 179/4/  الصبر على  ما جاء في  باب  الزهد،  أبواب  الترمذي في جامعه،  أخرجه    )3(

2396. وقال: »هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه«
)4(  السابق، أبواب احلدود، باب ما جاء في أن احلدود كفارة ألهلها، 97/3/ رقم1439.
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عليه بها مبا يصيبه من أنواع البالء، فعن أبي هريرة  قال: قال رسول 
ُجَل لَتَُكوَن لَُه ِعنَْد اللَِّه الَْمنِْزلَُة، َفَما يَبْلُُغَها ِبَعَمٍل، َفاَل يََزاُل  اهلل S: ِإنَّ الرَّ
اللَُّه يَبْتَِليِه ِبَما يَْكَرهُ َحتَّى يَُبلَِّغُه ِإيَّاَها«)1(. وفي هذا أعظم بشارة ألهل البالء 
الصابرين على الضراء والبأساء، فظهرت بذلك احلكمة من إصابة املؤمن 
العافية ليغبطونه ملا يطلعوا على ما  بأنها إرادة له باخلير، حتى إن أهل 
 :S ل اهلل  به عليه من الثواب، فعن جابر  قال: قال رسول اهلل تفضَّ
»يََودُّ أَْهُل الَعاِفَيِة يَْوَم الِقَياَمِة ِحنَي يُْعَطى أَْهُل الَباَلِء الثََّواَب لَْو أَنَّ ُجلُوَدُهْم 

نْيَا ِباملََقاِريض«)2(. َكانَْت ُقِرَضْت ِفي الدُّ
أن الله يجري له عمله. 3

ل الشارع العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل  إن من يسر اإلسالم أن نزَّ
ِإَذا َمِرَض   :S اهلل  لها، فعن أبي موسى األشعري  قال: »قال رسول 
ابن  قال  َصِحيًحا«)3(.  ُمِقيًما  يَْعَمُل  َكاَن  َما  ِمثُْل  لَُه  ُكِتَب  َساَفَر،  أَْو  الَعبُْد، 
نوافل  له  كانت  ملن  هو  وإمنا  العموم،  على  احلديث  هذا  »وليس  بطال: 
وعادة من عمل صالح، فمنعه اهلل منها باملرض أو السفر وكانت نيته لو 
كان صحيًحا أو مقيًما أن يدوم عليها وال يقطعها، فإن اهلل يتفضل عليه 
بأن يكتب له أجر ثوابها حني حبسه عنها، فأما من لم يكن له تنفل وال 
عمل صالح فال يدخل في معنى احلديث؛ ألنه لم مينعه مرضه من شيء 
فكيف يكتب له ما لم يكن يعمله؟«)4(، وفي هذا مواساة ملن منعه املرض 
من الطاعات، ِمن أن يتحسر على ما فاته منها، وتهويًنا عليه ملا أصابه من 
مرض أو مانع. وفي احلديث القدسي، عن شداد بن أوس قال: »سمعت 

)1(  أخرجه ابن حبان في صحيحه 169/7/ رقم 2908. وصححه األلباني في »الصحيحة« )2599(
)2(  أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الزهد، باب )58(، 4/ 181/ رقم 2402. وحسنه األلباني في 

صحيح الترمذي )1960(.
)3(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اجلهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 

اإلقامة 4/ 57/ رقم 2996.
)4(  شرح صحيح البخاري 5/ 154.
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ِمْن  َعبًْدا  ابْتَلَيُْت  ِإَذا  ِإنِّي  يَُقوُل:  َوَجلَّ  َعزَّ  اللََّه  ِإنَّ  يقول:   S اهلل  رسول 
ِعَباِدي ُمْؤِمًنا، َفَحِمَدِني َعلَى َما ابْتَلَيْتُُه، َفِإنَُّه يَُقوُم ِمْن َمْضَجِعِه َذِلَك َكَيْوِم 
: أَنَا َقيَّْدُت َعبِْدي، َوابْتَلَيْتُُه،  بُّ َعزَّ َوَجلَّ ُه ِمَن الَْخَطايَا، َويَُقوُل الرَّ َولََدتُْه أُمُّ
َفَأْجُروا لَُه َكَما ُكنْتُْم تُْجُروَن لَُه َوُهَو َصِحيٌح)1(. قال الغزالي: إمنا نال العبد 
هذه املرتبة ألن كل مؤمن يقدر على الصبر على احملارم، وأما الصبر على 
البالء فال يقدر عليه إال ببضاعة الصديقني، فإن ذلك شديد على النفس 

فلما قاسى مرارة الصبر جوزي بها اجلزاء األوفى«)2(.

ثانيا: االبتالء في العرض.
عرضه،  في  أذى  من  يلحقه  ما  املؤمن  العبد  يــؤذي  ما  أشــد  من  إن 
والعرض من الكليات اخلمس التي جاء الشرع بحفظها، فعن أبي هريرة 
أََخاهُ  يَْحِقَر  أَْن  رِّ  الشَّ ِمَن  ٍئ  اْمــرِ ِبَحْسِب   :S اهلل  رسول  »قال  قال:   
الُْمْسِلَم، ُكلُّ الُْمْسِلِم َعلَى الُْمْسِلِم َحَراٌم، َدُمُه، َوَمالُُه، َوِعْرُضه«)3(. فلذلك 
جند أن املنح الربانية من أعظم ما يجازي اهلل عز وجل به العبد على ما 

حتمله من أذى. ونذكر منها: 
محبة الله للمبتلى. 1

 ، اهلل  إليه العبد املؤمن، أن يصل إلى محبة  إن من أسمى ما يصبو 
فليست هناك غاية ترجى أفضل من هذه الغاية، ملا في محبة اهلل  للعبد 
من الفضل واملنَّة، فعن أبي هريرة، قال: قال رسول اهلل S: »ِإنَّ اللََّه َقاَل: 
ُب ِإلَيَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى أُِحبَُّه، َفِإَذا أَْحَببْتُُه: ُكنُْت َسْمَعُه  ... َوَما يََزاُل َعبِْدي يَتََقرَّ
ِبَها، َوِرْجلَُه الَِّتي  الَِّتي يَبِْطُش  ِبِه، َويََدهُ  الَِّذي يُبِْصُر  ِبِه، َوبََصَرهُ  الَِّذي يَْسَمُع 
)1(  أخرجه أحمد في مسنده 343/28/ رقم 17118. وحسنه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة 

برقم 1611.
)2(  فيض القدير 479/4.

)3(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب حترمي ظلم املسلم، وخذله، واحتقاره 
ودمه، وعرضه، وماله 4/ 1986/ رقم 2564.
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ْدُت َعْن  يَْمِشي ِبَها، َوِإْن َسَألَِني أَلُْعِطَينَُّه، َولَِئِن اْستََعاَذِني أَلُِعيَذنَُّه، َوَما تََردَّ
َمَساَءتَُه«)1(.  أَْكَرهُ  َوأَنَا  املَْوَت  يَْكَرهُ  املُْؤِمِن،  نَْفِس  َعْن  ِدي  تََردُّ َفاِعلُُه  أَنَا  َشْيٍء 
فإذا أحب اهلل عبًدا سدده في قوله وعمله، وحفظه في دينه ودنياه، وأعطاه 

ما سأله، وليس هناك منزلة يصل إليها العبد أفضل من هذه املنزلة. 
ع اهلل عز وجل سبل حتصيل محبته، مثوبة منه تعالى وفضاًل،  وقد وسَّ
كان  قال:  فعن مطرف،  منها،  نصيبا  غيره  أذى  على  للصابر  فجعل  
يبلغني، عن أبي ذر حديث فكنت أشتهي لقاءه، فلقيته، فقلت: »يَا أَبَا َذّرً 
َكاَن يَبْلُُغِني َعنَْك َحِديٌث، َفُكنُْت أَْشتَِهي ِلَقاَءَك، َفَقاَل: ِللَِّه أَبُوَك َفَقْد لَِقيتَِني 
اهلَل  ِإنَّ  َقاَل:  ثََك  َحدَّ  S اهلِل  َرُســوَل  أَنَّ  بَلََغِني  َحِديًثا  ُقلُْت:  َقاَل:  فهاِت، 
َعزَّ َوَجلَّ يُِحبُّ ثاََلثًَة، َويُبِْغُض ثاََلثًَة، َقاَل: َفاَل أََخالُِني أَْكذُب َعلَى َرُسوِل 
؟، َقاَل:  اهلِل S َقاَل: َفُقلُْت: َمْن َهُؤاَلِء الثَّاَلثَُة الَِّذيَن يُِحبُُّهُم اهللُ َعزَّ َوَجلَّ
َرُجٌل َغَزا ِفي َسِبيِل اهللِ َصاِبًرا، ُمْحتَِسًبا، َفَقاتََل َحتَّى ُقِتَل، َوأَنْتُْم تَِجُدونَُه 

)ے   ے  ۓ  ۓ    : اآْليـَـةَ َهِذِه  تاََل  ثُمَّ   ، َوَجلَّ َعزَّ  اهللِ  ِكتَاِب  ِفي  ِعنَْدُكْم 
َوَمْن؟  ُقلُْت:  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ( ]ال�سف:4[، 
َقاَل: َرُجٌل َكاَن لَُه َجاُر ُسوٍء، يُْؤِذيِه، َفَصَبَر َعلَى أََذاهُ، َحتَّى يَْكِفَيُه اهللُ ِإيَّاهُ 
ِبَحَياٍة، أَْو َمْوٍت«)2(. وعن ابن عمر عن النبي S أنه قال: »الُْمْؤِمُن الَِّذي 
يَُخاِلُطُهْم،  اَل  الَِّذي  ِمَن  أَْجًرا  أَْعَظُم  أََذاُهْم،  َعلَى  َويَْصِبُر  النَّاَس،  يَُخاِلُط 
َواَل يَْصِبُر َعلَى أََذاُهْم«)3(. فلما كانت مخالطة الناس وحتمل أذاهم سواء 
البدني أو النفسي أو غيره من أعظم أنواع الصبر، حَبا اهلل  املبتلى بها 
مبعيته له، وهي أفضل ما يناله العبد، مع ما وعد اهلل تعالى الصابرين من 

أجر بغير حساب.
)1(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقائق، باب التواضع، 105/8/ رقم 6502.

الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  وقال   .1637 رقم   /152  /2 الكبير  املعجم  في  الطبراني  أخرجه    )2(
170/8/ رقم 13573: »وإسناد الطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح«.

)3(  أخرجه أحمد في مسنده، 9/ 64/ رقم 5022. 
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تهوين املصائب. 2

إن قذف املسلم في عرضه من أكبر اإلساءات التي قد تقترف في حقه، 
ملا لها من آثار تؤثر على سائر أسرته. فمن ابتلي بذلك فله في رسول اهلل 
S األسوة احلسنة، في تعامله مع تلك الشائعات التي نالت منه S، ومن 
. فقد كانت حادثة اإلفك ابتالًء كبيًرا ومحنة  زوجه الطاهرة املطهرة 
 S النبي  الوحي عن  تأخر  ، وكان  S وزوجه عائشة  للنبي  عظيمة 
شهًرا، ذريعة للخائضني في املوضوع لنشره وذيوعه. غير أن ألطاف اهلل 
عز وجل كانت حاضرة وجلية، فقد صرف  علم عائشة  بهذا األمر 
طيلة هذه املدة، رحمة بها، فعن عائشة  قالت: »َفاْشتََكيُْت ِبَها َشْهًرا 
َوالنَّاُس يُِفيُضوَن ِمْن َقْوِل أَْصَحاِب اإِلْفِك، َويَِريبُِني ِفي َوَجِعي، أَنِّي الَ أََرى 
ِمَن النَِّبيِّ S اللُّْطَف الَِّذي ُكنُْت أََرى ِمنُْه ِحنيَ أَْمَرُض، ِإنََّما يَْدُخُل َفيَُسلُِّم، 
َذِلَك َحتَّى نََقْهت«)1(. ولم مير  ِبَشْيٍء ِمْن  أَْشُعُر  ِتيُكْم«، الَ  ثُمَّ يَُقوُل: »َكيَْف 
يومان عن علمها باألمر، حتى كانت البشارة الكبرى ونزلت براءتها قرآنا 

يتلى إكراًما لها  وأرضاها. 
واخلوض في األعراض أصبح أمًرا شائًعا بني الناس، ال يتورع عنه إال 
من سلمه اهلل تعالى من هذه اآلفة، ولوال لطف اهلل بعباده بعدم اطالعهم 
عت األرحام، ولعمَّ  عما يخاض فيه من األعراض، لتكدرت النفوس، ولُقطِّ

الفساد في األرض. 

ثالثا: االبتالء في األبناء
إن األبناء نعمة من نعم اهلل على خلقه وهبة ربانية، فهم زهرة احلياة 
فقدهم  على  النفوس على حبهم، فال يصبر  وقد جبلت  وزينتها،  الدنيا 
، قال: »َمرَّ النَِّبيُّ S ِباْمَرأٍَة تَبِْكي  كثير من الناس، فعن أنس بن مالك 
)1(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعًضا 173/3/ رقم 2661.
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تَُصْب  لَْم  َفِإنََّك  َعنِّي،  ِإلَيَْك  َقالَْت:  َواْصِبِري.  اللََّه  اتَِّقي  َفَقاَل:  َقبٍْر،  ِعنَْد 
ِبُمِصيَبِتي، َولَْم تَْعِرْفُه. َفِقيَل لََها: ِإنَُّه النَِّبيُّ S، َفَأتَْت بَاَب النَِّبيِّ S، َفلَْم 
ْدَمِة  ِعنَْد الصَّ بُْر  ِإنََّما الصَّ َفَقاَل:  أَْعِرْفَك،  لَْم  َفَقالَْت:  اِبنَي،  بَوَّ ِعنَْدهُ  تَِجْد 
األُولَى«)1(. فاجلزع والوُّْجد من أشد ما يصيب العبد عند َفْقِد أحد أبنائه، 
التي  الرحمة  من  فهذا  الشرع،  عنه  ينه  لم  الذي  املقصود احلزن  وليس 
بن  عبدالرحمن  وسأله  إبراهيم،  ابنه  مات  حني   S البشر  سيد  بيَّنَها 
عوف، فقال S: »يَا ابَْن َعْوٍف ِإنََّها َرْحَمٌة، ثُمَّ قال: ِإنَّ الَعيَْن تَْدَمُع، َوالَقلَْب 
يَْحَزُن، َوالَ نَُقوُل ِإالَّ َما يَْرَضى َربُّنَا، َوِإنَّا ِبِفَراِقَك يَا ِإبَْراِهيُم لََمْحُزونُوَن«)2(. 
فاهلل  ممتحن عباده ومبتليهم بفقد األبناء، فمن صبر وأسلم أمره هلل 

تعالى، فإن اهلل  وعده ببشارات تواسيه وتهون عليه، منها: 
العوض في الدنيا واآلخرة.. 1

إن من أعجل ما يواسي اهلل به العبد الذي صبر على فراق الولد، ورضي 
أخذ  مما  خيرا  يعوضه  أن  الضراء،  في  األمــر  تعالى  هلل  وأسلم  بالقضاء، 
منه، فعن أنس بن مالك  قال: »اْشتََكى ابٌْن أِلَِبي َطلَْحَة، َقاَل: َفَماَت، َوأَبُو 
َجاِنِب  ِفي  تُْه  َونَحَّ َشيًْئا،  َهيََّأْت  َماَت  َقْد  أَنَُّه  اْمَرأَتُُه  َرأَِت  ا  َفلَمَّ َخاِرٌج،  َطلَْحَة 
ا َجاَء أَبُو َطلَْحَة َقاَل: َكيَْف الُغاَلُم، َقالَْت: َقْد َهَدأَْت نَْفُسُه، َوأَْرُجو  الَبيِْت، َفلَمَّ
ا أَْصَبَح  َفلَمَّ َفَباَت،  أَنََّها َصاِدَقٌة، َقاَل:  أَْن يَُكوَن َقِد اْستََراَح، َوَظنَّ أَبُو َطلَْحَة 
ثُمَّ   ،S النَِّبيِّ  َمَع  َفَصلَّى  َماَت،  َقْد  أَنَُّه  أَْعلََمتُْه  يَْخُرَج  أَْن  أََراَد  ا  َفلَمَّ اْغتََسَل، 
أَْخَبَر النَِّبيَّ S ِبَما َكاَن ِمنُْهَما، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه S: »لََعلَّ اللََّه أَْن يَُباِرَك لَُكَما 
أَْوالٍَد  ِتْسَعَة  لَُهَما  َفَرأَيُْت  ِمَن األَنَْصاِر:  َرُجٌل  َفَقاَل  ُسْفيَاُن:  َقاَل  لَيْلَِتُكَما«  ِفي 
ُكلُُّهْم َقْد َقَرأَ الُقْرآَن«)3(. فإذا كانت هذه منحة عاجلة من اهلل  تطمئن لها 

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اجلنائز، باب زيارة القبور 79/2/ رقم 1283.
)2(  السابق، باب قول النبي S: »إنا بك حملزونون«، 2/ 83/ رقم 1303.

)3(  السابق، باب من لم يظهر حزنه عند املصيبة، 2/ 82/ 1301.
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النفوس، وجتبر بها القلوب املنكسرة، فإن املنحة األخروية أجلُّ وأعظم، فعن 
أبي موسى األشعري، أن رسول اهلل S قال: »ِإَذا َماَت َولَُد الَعبِْد، َقاَل اللَُّه 
ُفَؤاِدِه،  ثََمَرةَ  َقَبْضتُْم  َفَيُقوُل:  نََعْم،  َفَيُقولُوَن:  َعبِْدي،  َولََد  َقَبْضتُْم  ِلَماَلِئَكِتِه: 
َفَيُقولُوَن: نََعْم، َفَيُقوُل: َماَذا َقاَل َعبِْدي؟ َفَيُقولُوَن: َحِمَدَك َواْستَْرَجَع، َفَيُقوُل 
وهُ بَيَْت احَلْمِد«)1(. قال املناوي: »موت  اللَُّه: ابْنُوا ِلَعبِْدي بَيًْتا ِفي اجَلنَِّة، َوَسمُّ
القلوب  يقرع  وفراقهم  مصاب،  أعظم  من  ومصابهم  األكباد،  فلذ  األوالد 
واألوصال واألعصاب، يا له من صدع ال يشعب، يوهي القوي، ويقوي الوهي، 
ويوهن العظم، ويعظم الوهن، مر املذاق، صعب ال يطاق، يضيق عنه النطاق، 
الصبر اجلميل،  فيه على  تعالى حث  اهلل  أن  شديد على اإلطــالق، ال جرم 

ووعد عليه باألجر اجلزيل، وبنى له في اجلنة ذاك البناء اجلليل«)2(.
النجاة من النار. 2

إن أرجى عمل للعبد في دنياه، عمل ينجيه من النار. فمنَّ اهلل عز وجل 
بهذه املنحة العظيمة على من طابت نفسه بعد َفْقد أبنائه، ورضي بقضاء 
: »أَنَّ النَِّساَء ُقلَْن ِللنَّبي S: اْجَعْل لَنَا يَْوًما  اهلل وقدره، فعن أبي سعيد 
، َوَقاَل: أَيَُّما اْمَرأٍَة َماَت لََها ثاََلثٌَة ِمَن الَولَِد، َكانُوا ِحَجاًبا ِمَن النَّاِر،  َفَوَعَظُهنَّ
َقالَِت اْمَرأَةٌ: َواثْنَاِن؟ َقاَل: َواثْنَاِن«)3(. قال ابن بطال: »وقال بعض العلماء: 
الثالثة داخلة في حّيز الكثير، وقد يصاب املؤمن فيكون فى إميانه من القوة 
ما يصبر للمصيبة، وال يصبر لتردادها عليه، فلذلك صار من تكررت عليه 
املصائب َفَصَبر، أْولَى بجزيل الثواب، والولد من أجل ما يسر به اإلنسان 
لقد يرضى أن يفديه بنفسه... فلذلك قصد رسول اهلل إلى أعلى املصائب 
رقم   /332/2 احتسبت،  إذا  املصيبة  فضل  باب  اجلنائز،  أبواب  جامعه،  في  الترمذي  أخرجه    )1(

1021. وقال: »حديث حسن غريب«.
)2(  فيض القدير1/ 440.

)3(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اجلنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقال اهلل عز 
وجل: )ڤ   ڤ( ]البقرة:155[ 73/2/ رقم 1249.
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في  اهلل  الرضا عن  نفسه على  فإذا طابت  عليها...  الصبر  واحلض على 
فعله، استكمل جزيل األجر«)1(.

املطلب الثاني
االبتالء في املال 

الغنى،  الفقر، كما خشي عليها  أمته  يوما على  لم يخش   S النبي  إن 
فعن عمرو بن عوف، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم قال، ملا جاءه أبو 
عبيدة مبال البحرين: »َفَواللَِّه َما الَفْقَر أَْخَشى َعلَيُْكْم، َولَِكْن أَْخَشى َعلَيُْكْم 
نَْيا، َكَما بُِسَطْت َعلَى َمْن َكاَن َقبْلَُكْم، َفتَنَاَفُسوَها َكَما  أَْن تُبَْسَط َعلَيُْكُم الدُّ
تَنَاَفُسوَها، َوتُلِْهَيُكْم َكَما أَلَْهتُْهْم«)2(. بل حبَّذ S حال أهل الصفة وما كانوا 
واثلة بن األسقع قال:  الغنى، فعن  إليه من  عليه من فقر عما سيصيرون 
ِة، َفَأتَانَا النَِّبيُّ S َذاَت يَْوٍم َفَقال:  فَّ »ُكنُْت ِمْن ُفَقَراِء الُْمَصلِّنَي ِمْن أَْهِل الصُّ
َعاِم،  الطَّ اَن  أَلـْـوَ َوأََكلْتُْم  يِْت،  َوالزَّ الْبُرِّ  ُخبِْز  ِمْن  َشِبْعتُْم  ِإَذا  بَْعِدي  أَنْتُْم  َكيَْف 
َولَِبْستُْم أَنَْواَع الثَِّياِب؟ َفَأنْتُُم الَْيْوَم َخيٌْر أَْم َذاَك؟ ُقلْنَا: أَْو َذاَك، َقاَل: بَْل أَنْتُُم 
يِْت،  الَْيْوَم َخيٌْر. َقاَل َواِثلَُة: َفَما َذَهَبْت ِبنَا اأْلَيَّاُم َحتَّى َشِبْعنَا ِمْن ُخبِْز الْبُرِّ َوالزَّ
ل  َعاِم، َولَِبْسنَا أَلَْواَن الثَِّياِب، َوَرِكبْنَا الَْمَراِكَب«)3(. فلماذا فضَّ َوأََكلْنَا أَلَْواَن الطَّ
النبي S الفقر على الغنى، مع ما فيه من ضيق عيش وحاجة؟ وأين تتجلى 

الرحمة الربانية بالفقراء؟
حماية الله للعبد . 1

إن اهلل عز وجل أعلم بالنفوس وما جبلت عليه من حب الدنيا وزينتها، 
)1(  شرح صحيح البخاري 3/ 367.

)2(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 8/ 
90/ رقم 6425.

)3(  أخرجه البيهقي في شعب اإلميان 529/12/ رقم 9840.
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فمن حبه  لعبده حفظه من أن ينغمس فيها، وأبعده عما يضر منها، 
فعن قتادة بن النعمان، أن رسول اهلل S قال: »ِإَذا أََحبَّ اللَُّه َعبًْدا َحَماهُ 
عن  ألحمد  رواية  الَْماَء«)1(.وفي  َسِقيَمُه  يَْحِمي  أََحُدُكْم  يََظلُّ  َكَما  نَْيا  الدُّ
الُْمْؤِمَن  َعبَْدهُ  لََيْحِمي  اهللَ  »ِإنَّ  S قال:  اهلل  محمود بن لبيد، أن رسول 
َراِب تََخاُفونَُه  َعاِم َوالشَّ نَْيا، َوُهَو يُِحبُُّه َكَما تَْحُموَن َمِريَضُكْم ِمَن الطَّ ِمَن الدُّ
كيال  بدنسها،  يتلوث  أن  ويقيه  منها  مينعه  »أي  املناوي:  قال  َعلَيِْه«)2(. 
لعاقبة محمودة  بداء حبها وممارستها... فهو إمنا يحميه  قلبه  ميرض 

وأحوال سديدة مسعودة«)3(.
السبق إلى اجلنة. 2

ان من فضل اهلل ونعمته على الفقراء، أن جعل ضيق عيشهم في الدنيا 
اهلل  آتاهم  سبًبا لسبقهم إلى اجلنة، وعاقبة يستبشرون بها، ليرضوا مبا 
»ألنه  خلق عباده على  وكرمه،  تعالى من فضله، ويحمدوه على جوده 
أوصاف شتى، فمنهم القوي والضعيف والوضيع والشريف، فمن علم من 
قلبه قوة على حمل أعباء الفقر، الذي هو أشد البالء، وصبر على جترع 
أبي  فعن  العقبى«)4(.  في  األغنياء  على  ليرفعه  الدنيا  في  أفقره  مرارته، 
عبدالرحمن احلبلي قال: »َجاَء ثاََلثَُة نََفٍر ِإلَى َعبِْداهللِ بِْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص، 
ٍد ِإنَّا، َواهللِ َما نَْقِدُر َعلَى َشْيٍء، اَل نََفَقٍة، َواَل  َوأَنَا ِعنَْدهُ، َفَقالُوا: يَا أَبَا ُمَحمَّ
َما  َفَأْعَطيْنَاُكْم  ِإلَيْنَا  َرَجْعتُْم  ِشئْتُْم  ِإْن  ِشئْتُْم،  َما  لَُهْم:  َفَقاَل  َمتَاٍع،  َواَل  َدابٍَّة، 
َفِإنِّي  ِشئْتُْم َصَبْرتُْم،  َوِإْن  لَْطاِن،  ِللسُّ أَْمَرُكْم  َذَكْرنَا  ِشئْتُْم  َوِإْن  لَُكْم،  اهللُ  َر  يَسَّ
يَْوَم  اأْلَْغِنَياَء  يَْسِبُقوَن  الُْمَهاِجِريَن  ُفَقَراَء  ِإنَّ  يَُقوُل:   ،S اهلِل  َرُسوَل  َسِمْعُت 

)1(  أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الطب، باب ما جاء في احلمية 449/3/ رقم 2036.
)2(  أخرجه في مسنده 33/39/ رقم 23622.

)3(  فيض القدير 2/ 260.
)4(  السابق 2/ 262.
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نَْسَأُل َشيًْئا«)1(.  اَل  نَْصِبُر،  َفِإنَّا  َقالُوا:  َخِريًفا«  ِبَأْربَِعنَي  الَْجنَِّة،  ِإلَى  الِْقَياَمِة 
قال املال علي: »املعنى مبقدار أربعني سنة من أعوام الدنيا أو األخرى، مع 
احتمال أن يراد بها الكثرة ويختلف باختالف أحوال الفقراء واألغنياء في 
لهم حسن  املدة  تلك  الفقراء في  أن  املعتبرة، وخالصته:  والكيفية  الكمية 

العيش في العقبى مجازاة ملا فاتهم من التنعم في الدنيا«)2(. 

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق 2285/4/ رقم 37.
)2(  مرقاة املفاتيح 8/ 3276. 
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خامتة

في  اهلل  رحمة  أدلــة حديثية عن  من  البحث  في هذا  أدرجــت  ما  إن 
االبتالء بالضراء، ال يعد إال غيًضا من فيض، ألن املقام ال يسمح باستقراء 

كل األحاديث. 
ومن أهم ما خلصت إليه: 

إن املنح الربانية املرافقة ألنواع االبتالء بالضراء جلية ال تكاد تخفى 	 
على أحد، وكلما اشتد البالء، كلما زادت املنح، سواء الدنيوية أو 
األخروية، لتواسي العبد في محنته، فضاًل من اهلل عز وجل وكرًما.

إن كل عقوبة من اهلل  عدل في حق من نزلت به، ومع ذلك فإنها 	 
ال تخلو من منَّة اهلل تعالى، إما بتعجيل عقوبة، أو تكفير ذنوب، أو 

رفع درجات.
إن كل من يتسخط مما يصيبه من أنواع البالء، لم يدرك حقيقته، 	 

وهو إجحاف في حق خالقه  املتفضل عليه بأنعمه.
فنحن بأمسِّ احلاجة إلى إحياء املفاهيم الصحيحة لالبتالء بالضراء، 
وما فيه من فضائل، في ظل ما أصبح يعرفه اجملتمع اإلسالمي اليوم من 
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تشبع بالنظرة املادية للحياة. وهذه املهمة منوطة بكل املؤسسات التربوية 
واالجتماعية واألسرية التي لها الدور األساس في تنشئة األجيال.
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املقدمة

باللّه من شرور  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  هلل،  إن احلمد 
فال  يُضلل  ومن  له،  مضلَّ  فال  اهلل  يهده  من  أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا، 
هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا 

عبده ورسوله.
أما بعد 

تعالى وسعت كل شيء من العاملني، ولها آثار عظيمة  فإن رحمة اهلل 
ذلك  في  مبا  والشهادة،  الغيب  عالم  من  اخمللوقات  سائر  إلى  متتد 
املرض واملوت، والذي كل واحد منهما عنوان للشر، فيما يعتقده بعض 
الناس، وستبرز تلكم اآلثار جلية من خالل نصوص الكتاب والسنة، التي 

استشهدت بها على مسائل البحث.
وقد كان من أكبر أهداف هذا البحث: 

إبراز صفة الرحمة اإللهية، فيما هو مظنة األلم لإلنسان.. 1
تقرير أن املرض واملوت ليسا شًرا محًضا.. 2
تقرير أن املرض واملوت قدران نافذان.. 3
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تصحيح النظرة السلبية نحو اإلصابة باملرض واملوت.. 4
جوانب  من  جانًبا  يبرز  إنه  حيث  من  املوضوع،  هذا  أهمية  وتظهر 
بال  شغلت  التي  القضايا  أهم  من  هما  قضيتني،  في  اإللهية  الرحمة 

اإلنسان على مر التاريخ، وذلك من خالل األدلة الصحيحة والبراهني.

وأما مشكلة البحث:
ففي السؤال اآلتي: ما عالقة رحمة اهلل تعالى باملرض واملوت، وكالهما 

ألم؟ 
وأما منهجه: فوصفي حتليلي.

ويشتمل البحث علىمقدمة، ومدخل، ومبحثني، وخامتة.
املقدمة، وفيها: أهداف البحث، وأهميته، وخطته.

مدخل: الرحمة اإللهية وخلق الشر وإرادته.
املبحث األول: آثار رحمة اهلل في املرض، وفيه أربعة مطالب: 

املطلب األول: مفهوم املرض.
املطلب الثاني: آثار رحمة اهلل في التداوي.

املطلب الثالث: آثار رحمة اهلل في العوض في املرض.
املطلب الرابع: آثار رحمة اهلل املتعدية في املرض.

املبحث الثاني: آثار رحمة اهلل في املوت، وفيه خمسة مطالب: 
املطلب األول: مفهوم املوت.

املطلب الثاني: آثار رحمة اهلل في موت املؤمن.
املطلب الثالث: آثار رحمة اهلل في موت الطفل.
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املطلب الرابع: آثار رحمة اهلل في موت الكافر.
املطلب اخلامس: آثار رحمة اهلل املتعدية في املوت.

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
هذا، وقد اعتمدت الكتب الستة في تخريج األحاديث، مقدًما ما اتفق 
أجده  لم  فإن  بذلك،  به أحدهما، ومكتفًيا  انفرد  ما  ثم  الشيخان،  عليه 

رجعت لبقية الستة، فإن لم أجده رجعت ملا توفر من كتب السنة.
وقد التزمت أال أذكر من األحاديث إال ما كان مقبواًل عند النقاد من 
يجعله  وأن  به،  ينفع  أن  أسأل  واهلل  الضعاف،  دون  واحلسان  الصحاح 

محقًقا ألهدافه.
واهلل املوفق
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مدخل
الرحمة اإللهية وخلق الشر وإرادته

أردت من هذا املدخل التنبيه إلى أنه ال تضاد بني اتصاف الرب تعالى 
بالرحمة، وبني كونه خالًقا للشر ومريًدا له كوًنا، أيًضا تقرير أنه ال يوجد 

شر محض، فإن إرادة الرب تعالى تنقسم إلى قسمني: 
إرادة كونية قدرية، وهذه قد تكون محبوبة هلل تعالى، وقد تكون غير 
محبوبة له، ومع ذا فهي نافذة. ال بد أن تقع، ومن ذلك املرض واملوت، 

وغيرهما مما هو شر مبقاييس البشر.
وإلى إرادة دينية شرعية، وهذه محبوبة ومرادة، وقد تقع أو ال تقع؛ 

ألن املؤثر فيها اختيار العبد.
وهذا يعني أن الشر -والذي هو في هذا البحث: املرض واملوت- يقع 

بإرادة اهلل الكونية القدرية.
يقع وفق حكمة  التي وسعت كل شيء؛ ألنه  ينافي رحمة اهلل  وهو ال 

ىئ   مئ   حئ   جئ   )ی    : قال  كما  العبث،  عن  منزهة  إلهية 
متىت(  خت   حت   جت   يب   ىب   مب   خب   جبحب    يئ  
في  البالغة  باحلكمة  املوصوف  احلكيم،  هو  تعالى  واهلل  ]الدخان:39-38[، 

خلقه )ڤ  ڤ  ڦ( ]التحرمي:2[ الذي يضع األشياء في مواضعها لغايات 
محمودة منه تعالى.
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وهذه احلكمة قد ندركها ونقف على أسرارها، وقد جنهلها وتخفى 
علينا )ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی( ]الإ�سراء:85[.

 وعليه فيجب علينا أن نعتقد أن اهلل تعالى منزه عن الظلم)ڳ  ڳ  ڳ  
)ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ( ]الن�ساء:40[، وأن  ڱ( ]الكهف:49[، وأنه  قال: 
أفعاله كلها خير ال شر فيها البته، وما قد يراه الناس شًرا فهو شر نسبي، 
مبعنى أنه يتضمن خيًرا قد يخفى على البعض، حتى على املبتلى به كما 

سيمر.
من  فيهما  بل  بشر محض؛  ليس  واملوت  بشر محض،  ليس  فاملرض 

اخلير ما يعجز عن أن يحيط به خيال إنسان.
قال ابن القيم �: “أما الشر احملض الذي ال خير فيه فذاك ليس 
له حقيقة؛ بل هو العدم احملض، فإن قيل: فإبليس شر محض، والكفر 
والشرك كذلك، وقد دخلوا في الوجود، فأي خير في إبليس وفي وجود 
الكفر؟ قيل: في خلق إبليس من احلكم واملصالح واخليرات التي ترتبت 
على وجوده ما ال يعلمه إال اهلل، كما سننبه على بعضه، فاهلل  لم يخلقه 
عبًثا، وال قصد بخلقه إضرار عباده وهالكهم، فكم هلل في خلقه من حكمة 
وآية ظاهرة، ونعمة سابغة، وهو وإن كان لألديان  باهرة وحجة قاهرة، 
واإلميان كالسموم لألبدان، ففي إيجاد السموم من املصالح واحلكم ما 

هو خير من تفويتها ”)1(.
وحتى يتضح األمر أضرب مثااًل بالبالء النازل باألطفال، فإن فيه منافع 
ذاتية لهم، ومنافع متعدية لوالديهم ولغيرهم، ممن يشهدون البالء، فالظلم 
الذي يقع على الطفل ويكون أشده بإزهاق روحه، فظاهره أنه شر محض، 
لكن الواقع خالف ذلك متاًما، ففي حصول هذه املظلمة -رغم قسوتها- 

)1(   شفاء العليل في مسائل القضاء واحلكمة والتعليل )184/1(.
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من  الناجني  من  القيامة  يوم  سيكون  إنه  حيث  من  للطفل،  ذاتية  منفعة 
النار؛ ومن حيث ما ينال والديه من األجور مع الصبر واالحتساب، ومنها: 
املمتدة  اآلثار  حيث  ومن  مسلمني،  كانوا  إن  اجلنة  بدخول  لهم  الشفاعة 
لغيرهم من عموم املسلمني، الذين يشهدون احلدث، ويعيشونه وفق تعاليم 
اإلسالم لهم فيه، من حيث االسترجاع، والعظة، ومشاركة املصابني صالة 
من  ذلك  غير  إلى  املظلوم،  ونصرة  والتعزية،  والدفن،  والتشييع  اجلنازة، 

املنافع املتعدية.
إذا علم ذلك، فيصح القول: إن األمراض واآلفات وسائر املكاره -التي 
ظاهرها الشر- مرادة كوًنا ال شرًعا، وأنها ليست بشر محض، وأن خلفها 
غايات وحكم بالغة، كما ستبرزه مطالب هذا البحث، من آثار رحمة اهلل 

تعالى في العوض في املرض واملوت، وآثار رحمته املتعدية فيهما.
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املبحث األول
آثار رحمة اهلل في املرض

وفيه أربعة مطالب: 

املطلب األول
مفهوم املرض

قم)1(. قم، والسُّ املرض: السَّ
وهو: الوجع )2(، والعلة)3(، والداء)4(، والوصب)5(، وهو الضر)6(، والضراء)7(، 
حتى  ويضنيه  الفراش،  صاحبه  يلزم  الذي  املُْدنَِف  املرض  وهو  والضنى: 

يشرف على املوت، وهو الدنف، واحلرض)8(.
استعملته  وبعضها  الوحي،  نصوص  في  بعضها  ورد  العبارات  وتلكم 

العرب في كالمها، وإن كان لبعضها داللة أعمق عندهم.
)1(   انظر: الصحاح للجوهري )243/4(، والنهاية في غريب احلديث واألثر )960/2(.

)2(   انظر: الصحاح )429/4(
)3(   انظر: الصحاح )51/6(، واخملصص)472/1(.

)4(   انظر: تاج العروس من جواهر القاموس )31/1(.
)5(   انظر: لسان العرب)717/1(.
)6(   انظر: جمهرة اللغة )38/2(.

)7(   انظر: الكليات )ص915(.
)8(   انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )57/1(.
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وأصل املرض الضعف كما قال ابن سيده في اخملصص)1(، وهو ضّد 
الصّحة)2(، وهو ما يعرض للبدن، فيخرجه عن االعتدال اخلاص)3(، أي: 

عن الصحة.
وإذا كان املرض إحساس باملنافي، فإن الصحة إحساس باملالئم.. كما 

ذكر ابن اجلوزي)4(.
»املرض  فقال:  قسمني،  إلى  املرض  األصفهاني  الراغب  قسم  وقد 

اخلروج عن االعتدال اخلاص باإلنسان، وذلك ضربان: 
چ   ڃ   )ڃ   تعالى:  قوله  في  املذكور  وهو  جسمي،  مرض  األول: 

چ( ]الفتح:17[، وقوله: )گ  گ  گ( ]التوبة:91[.
والثاني: عبارة عن الرذائل، كاجلهل واجلنب والبخل والنفاق، وغيرها 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   )ڍ   قوله:  نحو  اخللقية  الرذائل  من 
ڈ( ]البقرة:10[، )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ( ]النور:50[«)5(.

ويهمنا النوع األول، الذي هو موضوع البحث.
واملرض في اصطالح الفقهاء: »حالة غير طبيعية في بدن اإلنسان، 
سليمة«)6(. غير  واحليوانية  والنفسانية  الطبيعية  األفعال  بسببها  تكون 
وهذا يعني أن املرض يؤدي إلى اضطراب اإلنسان اضطراًبا عارًضا، أو 
اضطراًبا مزمًنا، وقد يكون مخوًفا أو غير مخوف.. وهو في النهاية يعيق 

نشاطه الدنيوي واألخروي بحسبه كما مر.

)1(   انظر: )ص472(.
)2(   انظر: جمهرة اللغة )412/1(.

)3(   انظر: التعريفات للجرجاني )ص268(.
)4(   انظر: نزهة األعني النواظر في علم الوجوه والنظائر )ص454(.

)5(   مفردات ألفاظ القرآن )466/1(.
)6(      املوسوعة الفقهية الكويتية )350/38(.
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وأّيًا كان األمر، فإن آثار رحمة اهلل تعالى متتد لتشمل سائر األمراض 
اجلسدية والنفسية على تفاوت فيما بينها.

املطلب الثاني
آثار رحمة اهلل في التداوي

التداوي، هو: “استعمال ما يكون به شفاء املرض بإذن اهلل تعالى، من 
عقار، أو رقية، أو عالج طبيعي”)1(.

وفي املوسوعة الطبية الفقهية: “تعاطي الدواء بقصد معاجلة املرض، 
أو الوقاية منه”)2(. 

فإنه عندما قدر عليه  باإلنسان،  تعالى  آثار رحمة اهلل  والتداوي من 
املرض شرع له معاجلته في اجلملة)3(، والتحصن منه بدفعه قبل نزوله 

ورفعه بعد نزوله، ويكون ذلك باملباح دون احملرم.
ڻ    ڻ   )ں   النحل:  في  تعالى  قوله  مشروعيته،  على  دل  وقد 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ( ]النحل:69[. 
وفيه:  السابعة-،  املسألة  -في  اآلية  لهذه  ذكره  بعد  القرطبي  قال 

“دليل على جواز التعالج بشرب الدواء، وغير ذلك”)4(.
S: وجاءت األعراب،  النبي  قال: كنت عند  بن شريك  وعن أسامة 
فقالوا: يا رسول اهلل، أنتداوى؟ فقال: »نعم، يا عباد اهلل: تداووا، فإن اهلل 

)1(   معجم لغة الفقهاء )126/1(.
)2(   املوسوعة الطبية الفقهية والنوازل العصرية )98/1(.

)3(      تنازع الناس في التداوي، قال ابن تيمية: "والتحقيق أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، 
ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب". مجموع الفتاوى )12/18(.

)4(      اجلامع ألحكام القرآن )125/10(.
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عز وجل لم يضع داء إال وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم«)1(.
)ڌ  ڎ  ڎ   تعالى:  قال  باحملرم،  التداوي  النهي عن  وفي 

ڈ  ڈ   ژ( ]الأعراف:157[.
وعن أبي هريرة قال: »نهى النبي S عن الدواء اخلبيث«)2(. 

وقد جاءت النصوص املتعلقة باألمراض في السنة على ثالثة أضرب، 
وهي تبرز آثار رحمة اهلل في الوقاية والتداوي: 

األول: نصوص جاءت بالداللة على أنواع معينة من األدوية.
وهي قسمان: رقى وأدعية، ومطعومات ومشروبات.

القسم األول: الرقى واألدعية.

الرقى واألدعية من آثار رحمة اهلل في عالج املريض، وهي ما يكون 
فيها تالوة آلي من القرآن أو احلديث على املريض، وقد تكون مصحوبة 

باللمس والنفث، وبأعداد محددة.
به  التأثير  وحصول  اهلل  بكالم  الرقية  بيان فضل  في  القيم  ابن  قال 
ومنافع  له خواص  الكالم  أن بعض  املعلوم  لعباده: “ومن  رحمة من اهلل 
مجربة، فما الظن بكالم رب العاملني؟ الذي فضله على كل كالم كفضل 
اهلل على خلقه، الذي هو الشفاء التام، والعصمة النافعة، والنور الهادي، 
والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجاللته، 
)1(         أخرجه أبو داود، كتاب: الطب، باب: في الرجل يتداوى )1/4برقم3857( واللفظ له، والترمذي، 
كتاب: الطب، باب: ما جاء في الدواء واحلث عليه )343/4برقم2038( بنحوه، وقال: حديث حسن 
صحيح، وابن ماجه، كتاب: الطب، باب: ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء )497/4برقم3463(، 
وأورده األلباني في مشكاة املصابيح )526/2( وصححه، وانظر: السلسلة الصحيحة )394/2(.

)2(   أخرجه أبو داود، كتاب: الطب، باب: األدوية املكروهة )399/2برقم3870(، والترمذي، كتاب: 
الطب، باب: ما جاء فيمن قتل نفسه بسم )387/4برقم2045(، وابن ماجه، كتاب: الطب، باب: 
للمشكاة )528/2(  الدواء اخلبيث )513/4برقم3459(، وأورده األلباني في حتقيقه  النهي عن 

وصححه.
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قال تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ( ]الإ�سراء:82[”)1(.
لها مبثالني  واألدعية -أضرب  الرقى  من  بالكثير  السنة  وقد حفلت 

لالختصار- فمن ذلك: 
1 . S اهلل  رسول  إلى  شكا  أنه  العاص  أبي  بن  عثمان  عن  جاء  ما 

وجًعا يجده في جسده، فقال له رسول اهلل S: »ضع يدك على 
الذي يألم من جسدك، وقل: بسم اهلل ثالًثا، وقل سبع مرات: أعوذ 
بعزة اهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر«، قال: ففعلت، فأذهب 

اهلل ما كان بي .)2( .

وعن عائشة زوج النبي S، أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول اهلل . 2
S رقاه جبريل، قال: »بسم اهلل يبريك، ومن كّل داء يشفيك، ومن 

شّر حاسد إذا حسد، وشّر كّل ذي عني«)3( .
القسم الثاني: املطعومات واملشروبات وغيرهما.

وهي مما خلقه اهلل تعالى لإلنسان، ويسر له اكتشافها والوصول إليها، 
 :S والتداوي بها، رحمة منه تعالى بهم، وقد جاء ذكر أصولها في قوله
»الشفاء في ثالثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي 

عن الكي«)4( .
وهذه الثالثة بعض ما يتداوى به الناس، وليس املراد حصر التداوي 
فيها، قال ابن حجر: “ولم يرد النبي S حصر الشفاء في هذه الثالثة، 

فإن الشفاء قد يكون في غيرها، إمنا نبه على أصول العالج”)5( .

)1(      زاد املعاد في هدي خير العباد )177/4(.
)2(      أخرجه مسلم، كتاب: الطب، باب: استحباب وضع يده على موضع األلم )20/7برقم5867(.

)3(    أخرجه مسلم، كتاب: الطب، باب: الطب واملرضى والرقى )13/7برقم5828(.
)4(   أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: الشفاء في ثالث )2152/5برقم5365(.

)5(   فتح الباري )138/10(.
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وقد جاءت السنة بتفصيالت لهذه الثالث وما يتفرع عنها، -أضرب 
لها مبثالني لالختصار- فمن ذلك: 

العسل: فعن أبي سعيد أن رجاًل أتى النبي S، فقال: »أخي يشتكي . 1
بطنه؟ فقال: اسقه عساًل، ثم أتاه الثانية، فقال: اسقه عساًل، ثم 
أتاه فقال: قد فعلت. فقال:  ثم  الثالثة، فقال: اسقه عساًل«  أتاه 

»صدق اهلل، وكذب بطن أخيك، اسقه عساًل«، فسقاه، فبرأ)1( .
إال . 2 داء،  كل  من  السوداء شفاء  »احلبة   :S قال  السوداء:  احلبة 

السام« قلت: وما السام؟ قال: »املوت«)2( .
واإِلثِْمد،  والتَّلِْبينَة،  والَْعْجَوة،  ِبر،  والصَّ والُْقْسَط،  الَْكْمَأة،  وهناك 
وهي  النصوص،  به  صحت  مما  كثير  ذلك  وغير  وأبوالها،  اإلبل  وألبان 
تعالى في التداوي من املرض، وأنه  خلقها لنا،  تبرز آثار رحمة اهلل 
وغيرها  السنة  كتب  من  مظانها  في  طلبها  وميكن  بها،  لإلفادة  وهدانا 

حيث ال ميكن االستطراد هنا.
الثاني: نصوص جاءت بالتحصن الوقائي.

وهو قسمان: مادي، ومعنوي. 
القسم األول: دالئل رحمة اهلل في اجلانب الوقائي املادي: 

باألمراض بصفة عامة،  يتعلق  فيما  الوقائي  باجلانب  اهتم اإلسالم 
وبالوبائية منها بصفة خاصة، وهي مما يدل على رحمة اهلل تعالى بعباده، 
فقد شرع لهم ونبههم إلى ما يقيهم االبتالء باألمراض، ومن مظاهر هذا 
)1(   أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: الدواء بالعسل )2152/5، برقم5360( واللفظ له، ومسلم، 

كتاب: السالم، باب: التداوي )1736/4برقم2217(.
)2(      أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: احلبة السوداء )2153/5برقم5363( واللفظ له، ومسلم، 

كتاب: السالم، باب: التداوي )1753/4برقم2215(.
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االهتمام في هذا اجلانب: 
نهيه عن دخول األرض املوبوءة أو اخلروج منها.. 1

الطب  في  يعرف  ما  وهو  دائرته،  تتسع  فال  الوباء  وذلك حلصر 
احلديث باحلجر الصحي، قال S: »الطاعون رجس، أرسل على 
به  فإذا سمعتم  قبلكم،  كان  من  على  أو  إسرائيل  بني  من  طائفة 
بأرض، فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فال تخرجوا 

فراًرا منه«)1(.
ولذا لم يجز بعض العلماء السفر إلى البلدان املوبوءة أو اخلروج 

منها إال لغرض صحيح.
نهيه املريض أن يقدم على الصحيح.. 2

قال S: »ال يورد ممرض على مصح«)2(، وهذا املنع من مظاهر 
وآثار الرحمة اإللهية، فبه تضيق دائرة املرض املعدي.

أمره باالبتعاد عن بعض أصحاب األمراض املعدية بأبلغ عبارة.. 3
S: »فر من اجملذوم كما تفر من األسد«)3(، أخًذا بأسباب  قال 

الوقاية.
مجذوم،  رجل  معهم  كان   S النبي  ملبايعة  ثقيف  وفد  جاء  وملا 

فأرسل إليه النبي S: »إّنا قد بايعناك فارجع«)4(.
أمره العاطس بأن يضع كفيه على وجهه.. 4

)1(   أخرجه البخاري، كتاب: األنبياء، باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم )12/3برقم3286( 
واللفظ له، ومسلم، كتاب: السالم، باب: الطاعون والطيرة... )1737/4برقم2218(.

البخاري، كتاب: الطب، باب: ال هامة )5/ 2177برقم4537(، ومسلم، كتاب: السالم،  )2(   أخرجه 
باب: ال عدوى وال طيرة... )1743/4برقم2221( كالهما بلفظه.

)3(   أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: اجلذام )2158/5برقم 5380(.
)4(   أخرجه مسلم في الطب، باب: اجتناب اجملذوم ونحوه )17/7برقم 5958(.
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وذلك أن العاطس قد يتطاير من فمه ما يؤذي اجللساء، أو يلوث 
وجهه،  على  كفيه  فليضع  أحدكم  عطس  »إذا   :S قال  الهواء، 

وليخفض صوته«)1(.
وقد شرع اإلسالم جملة من اآلداب الراقية في التصرفات واألفعال، 
ويصح أن تكون وسائل وقائية، يقوم بها املرء حال الشرب والبصاق، وقبل 
تناول الطعام وبعده، ويحترم فيها ما يشترك فيه الناس من املياه والطرق 
والظل، ويتأكد العمل بها عند ظهور املعديات، ملا قد يترتب على التفريط 
، وهي من آثار رحمة اهلل التي علمها عباده. فيها من ضرر ذاتي أو متعدٍّ

القسم الثاني: دالئل رحمة اهلل في اجلانب الوقائي املعنوي: 

تتمثل في التحصينات اإللهية، التي هي من جزاء اإلميان، وهي كثيرة 
وميسرة للجميع، فال حتتاج منا إلى قوى عضلية، وال إلى ضرائب مالية، 
وستالحظ أن منها ما هو استباقي، أي يقال قبل وقوع املكروه لدفعه، ومنها 

ما يقال بعد وقوعه لرفعه -أضرب لها مبثالني لالختصار- فمن ذلك: 
صباًحا . 1 شيء...«  اسمه  مع  يضر  ال  الذي  اهلل  »بسم  بـ  التحصن 

ومساء ثالث مرات.
 :S فعن أبان بن عثمان قال: سمعت أبي يقول: قال رسول اهلل 
»ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم اهلل الذي 
السميع  السماء وهو  ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في 
طرف  أصابه  قد  أبان  وكان  شيء«،  فيضّره  مرات  ثالث  العليم. 
فالج )أي: شلل( فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر 
؟ أما إن احلديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي  إلّيً

اهلل عليَّ قدره)2(.
)1(   أخرجه احلاكم )293/4برقم7684(، وأورده األلباني في صحيح اجلامع )685/1( وحسنه.

)2(   أخرجه أبو داود، كتاب: األدب، باب: ما يقول إذا أصبح )484/4برقم5090(، والترمذي، كتاب: الدعوات،=
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التحصن بالدعاء لدفع البالء ورفعه.. 2

أو  البالء قبل نزوله، وفي تخفيفه  الدعاء أمضى سالح في دفع 
رفعه بعد نزوله؛ لقوله S »ال يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع 
مما نزل و مما لم ينزل، و إن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان 

إلى يوم القيامة«)1(.

قال ابن القيم: ”الدعاء من أنفع األدوية، وهو عدو البالء، يدافعه 
ويعاجله، ومينع نزوله، ويرفعه أو يخففه إذا نزل...«)2(.

التحصن بسؤال العفو والعافية.. 3

قام S على املنبر يوًما ثم بكى، فقال: »اسألوا اهلل العفو والعافية؛ 
فإن أحًدا لم يعط بعد اليقني خيًرا من العافية«)3(.

يعمل  مما  شيء  ليس  إذ  الكلم،  جوامع  من  “هذا  احلكيم:  قال 
به  يهنأ  الدنيا  أمر  من  شيء  وليس  باليقني،  إال  يتقبل  لآلخرة 
صاحبه إال مع األمن والصحة وفراغ القلب، فجمع أمر اآلخرة كله 

في كلمة، وأمر الدنيا كله في كلمة”)4(.

والتحصينات غير ما ذكر كثيرة -ميكن طلبها في مظانها- وهي تدل 
= باب: الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى )465/5 برقم 3388( واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح 
غريب، وابن ماجه، كتاب: الدعاء، باب: ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى )35/5 برقم 

3869(، وأورده األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )195/1( وصححه.
)1(   أخرجه الطبراني في األوسط )66/3 برقم 2498( بنحوه، واحلاكم في املستدرك )492/1 برقم  
األلباني في صحيح اجلامع  وأورده  ولم يخرجاه”،  وقال: “حديث صحيح  له،  واللفظ   ،)1813

)197/28( وحسنه.
)2(   اجلواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي )ص22(.

)3(   أخرجه الترمذي، كتاب: الدعوات، باب: 106 )557/5 برقم 3558( واللفظ له، وقال: غريب من 
هذا الوجه عن أبي بكر، وابن ماجه، كتاب: الدعاء، باب: الدعاء بالعفو والعافية )19/5 برقم 

3849(، وأورده األلباني صحيح الترغيب في )176/3( وقال: حسن صحيح.
)4(   فيض القدير شرح اجلامع الصغير )106/4(.
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في جملتها على آثار رحمة اهلل فيما شرع لعباده من وسائل الوقاية من 
األمراض وغيرها متى التزم الذاكر شروط اإلفادة.

الثالث: نصوص جاءت بالنهي عن التداوي باحملرم.
وهذا من آثار رحمة اهلل تعالى في حترمي ما به ضرر خالص أو راجح، 
كون احملرمات قد تزيد املرض، كالرقى والتمائم الشركية، والنجاسات، 

واخلمر.
واألصل في التحرمي قوله تعالى: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ( ]الأعراف:157[.
النجس  الدواء اخلبيث«)1(، و“هو  S عن  النبي  »نهى  وفي اجلملة: 
أو احلرام أو ما يتنفر عنه الطبع، وقد جاء تفسيره في رواية الترمذي 

بالسم”)2(.
وهناك استثناءات في التداوي باحملرم، ولشيخ اإلسالم كالم نفيس في 
ذلك فليراجع)3(، وللعلماء تفصيل في التداوي باحملرم والنجس واملستخبث 

منفرًدا، وفي حال خلطه بغيره، وفي حال األكل وحال الدهن ونحوه.

املطلب الثالث
آثار رحمة اهلل في العوض في املرض

املريض عند  تعالى على  آثار رحمة اهلل  إبراز  أردت في هذا املطلب 
إصابته باملرض من خالل نصوص الوحي، وأن املرض وإن كان به ألم، وبه 
إضعاف أو حبس عن العبادات، وتعطيل عن الكسب والسعي في األرض، 

)1(   تقدم تخريجه.
)2(   عون املعبود )252/10(

)3(   انظر: مجموع الفتاوى )270/24(.
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إال أن في أعطاف ذلك من اخلير والرحمة باملبتلى الكثير، قال S: »من 
يرد اهلل به خيًرا يصب منه«)1(. 

إذ هي  النعم؛  أعظم  واملشاق من  واألمراض  القيم: “اآلالم  ابن  قال 
أسباب الّنعم”)2(.

فاهلل تعالى قد يصيب العبد باملرض إما حملو سيئاته، أو لرفع درجاته، 
أو إلبداله بصحة هي أفضل مما كان عليه، إلى غير ذلك من املنافع التي 
تبرز رحمة اهلل تعالى من خالل املرض، وإلى شيء من البراهني الدالة 

على العوض في املرض: 
إن اهلل يكفر به السيئات.. 1

قال S: »ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما فوقها إال كفر اهلل 
بها سيئاته، كما حتط الشجرة ورقها«)3(، وعند مسلم: »إال كتبت 
من  الفقرة  هذه  وشواهد  عنه خطيئة«)4(،  ومحيت  درجة،  بها  له 

السنة كثيرة جًدا.
إن اهلل يكتب للمريض أجر ما كان يعمل من اخلير، وهو صحيح.. 2

قال S: »إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيًما 
صحيًحا«)5(.

إن اهلل يبدل صحة املريض متى حمده ولم يشكه بصحة أفضل.. 3
قال S: »إذا مرض العبد بعث اهلل إليه ملكني فيقول: انظرا ماذا 

)1(   أخرجه البخاري، كتاب: املرضى، باب: ما جاء في كفارة املرضى )2138/5برقم5321(.
)2(   شفاء العليل )ص525(.

)3(   أخرجه البخاري، كتاب: املرضى، باب: أشد الناس بالء األنبياء... )2139/5 برقم 5324(.
)4(   أخرجه مسلم، كتاب: البر والصلة، باب: ثواب املؤمن فيما يصيبه )1991/4 برقم 2572(.

)5(   أخرجه البخاري، كتاب: اجلهاد والسير، باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل )1092/3 برقم 
.)2834
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رفعا  وأثنى عليه  إذا دخلوا عليه حمد اهلل  فإن هو  لعواده،  يقول 
ذلك إلى اهلل وهو أعلم، فيقول: لعبدي عليَّ إن أنا توفيته أن أدخله 
اجلنة، وإن أنا أشفيته أن أبدله حلًما خيًرا من حلمه، ودًما خيًرا 

من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته«)1(.
إن اهلل يضاعف به األجر.. 4

عن عائشة  قالت: سألت رسول اهلل S عن الطاعون، فأخبرني 
أنه »عذاب يبعثه اهلل على من يشاء، وأن اهلل جعله رحمة للمؤمنني، 
ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابًرا محتسًبا يعلم 

أنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل له إال كان مثل أجر شهيد«)2(.
إن اهلل يرفع به املنازل.. 5

بعمله  يبلغها  لم  منزلة  له من اهلل  إذا سبقت  العبد  »إن   :S قال 
ابتاله اهلل في جسده أو في ماله أو في ولده«، قال أبو داود: زاد 
ابن نفيل: »ثم صبره على ذلك«، ثم اتفقا: »حتى يبلغه املنزلة التي 

سبقت له من اهلل تعالى« )3(.
إن اهلل يدخل به اجلنة.. 6

عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: أال أريك امرأة من 
 ،S النبي  أتت  السوداء  املرأة  قال: هذه  بلى.  قلت:  اجلنة؟  أهل 
شئت  »إن  قال:  لي.  اهلل  فادع  أتكشف،  وإني  أصرع،  إني  فقالت: 
واحلاكم في  )920/2برقم1682(،  املريض  أجر  ما جاء في  باب:  العني،  كتاب:  مالك،  )1(   أخرجه 
يخرجاه،  ولم  الشيخني  شرط  على  صحيح  حديث  هذا  وقال:  )348/1برقم1290(  املستدرك 
والبيهقي في شعب اإلميان )329/12برقم9471( وقال: "وقد روي عنه موصواًل"، وأورده األلباني 
في صحيح الترغيب والترهيب )185/2( وصححه، وفي السلسلة )272/1( وأطال الكالم عليه.

)2(   أخرجه البخاري، كتاب: األنبياء، باب: أم حسبتم... )1281/3برقم3287(.
)3(   أخرجه أبو داود، كتاب: اجلنائز، باب: األمراض املكفرة )200/2برقم3090(، وأورده األلباني في 

السلسلة الصحيحة)98/6( وصححه.
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فقالت:  يعافيك«،  أن  اهلل  دعوت  شئت  وإن  اجلنة،  ولك  صبرت 
أصبر، فقالت: إني أتكشف، فادع اهلل أن ال أتكشف فدعا لها)1(.

بحبيبتيه، فصبر، عوضته  ابتليت عبدي  إذا  قال:  اهلل  »إن   :S وقال 
منهما اجلنة«)2(.

إن اهلل ينجي به من النار.. 7
اهلل:  S عاد مريًضا، فقال له رسول  فعن أبي هريرة: أن النبي 
عبدي  على  أسلطها  ناري  هي  يقول:  وجل  عز  اهلل  فإن  »أبشر، 

املؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في اآلخرة«)3(.
فتبني من النصوص السابقة أن اهلل ما أصاب من عبده أو أخذ منه إال 

ليعطيه، وهذا من آثار رحمته تعالى بعباده.

املطلب الرابع
آثار رحمة اهلل املتعدية في املرض

أردت في هذا املطلب إبراز آثار رحمة اهلل تعالى التي تنال غير املريض 
من جراء إصابة املريض باملرض، سواء كان هذا الغير من أهل املريض 

وقرابته، أم كان من عموم املسلمني.
وقد حفلت نصوص الوحي بكثير من األدلة التي تبني سعة رحمة اهلل 
بعباده، وعظيم فضله عليهم، إذ جعل اهلل لهم بكرمه نصيًبا من الثواب 
)1(   أخرجه البخاري، كتاب: املرضى، باب: فضل من يصرع من الريح )2140/5 برقم 5328( واللفظ 

له، ومسلم، كتاب: البر والصلة، باب: ثواب املؤمن فيما يصيبه )1994/4 برقم 2576( مبثله.
)2(   أخرجه البخاري، كتاب: املرضى، باب: فضل من ذهب بصره )2140/5 برقم 5329(.

)3(   أخرجه الترمذي، كتاب: الطب، باب: 35 )412/4برقم2088( نحوه، وابن ماجه، كتاب: الطب، 
باب: احلمى )425/1 برقم 3470( واللفظ له، وأورده األلباني في الصحيحة )56/2، وصحيح 

ابن ماجه )258/2( وصححه.
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اخليرات  من  ألواًنا  لهم  جعل  كما  والذنوب،  السيئات  وتكفير  واألجر، 
والعطايا، ومن أمثلة ذلك: 

إن اهلل يكفر به اخلطايا. . 1
قال S: »ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن، وال 
أذى وال غم، حتى الشوكة يشاكها، إال كفر اللّه بها من خطاياه«)1(.

إن اهلل جعل املالئكة تستغفر لعائد املريض.. 2
فعن علي  موقوًفا: »ما من رجل يعود مريضا ممسيا إال خرج 
معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في 
اجلنة، ومن أتاه مصبًحا خرج معه سبعون ألف ملك، يستغفرون له 

حتى ميسي، وكان له خريف في اجلنة«)2(.
إن اهلل يكتب به السالمة ملن حمده عند رؤية املبتلى باملرض وغيره.. 3

قال S: »من رأى مبتلى، فقال: احلمد هلل الذي عافاني مما ابتالك 
به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضياًل؛ لم يصبه ذلك البالء«)3( ، 

وفي رواية: »عوفي من ذلك البالء، كائًنا ما كان ما عاش«)4( . 
)1(   أخرجه البخاري، كتاب: املرضى، باب: ما جاء في كفارة املرضى )107/10 برقم 5642( واللفظ 

له، ومسلم، كتاب: البر والصلة، باب: ثواب املؤمن فيما يصيبه... )1991/4 برقم 2572( نحوه.
)2(   أخرجه أبو داود، كتاب: اجلهاد، باب: فضل العيادة على وضوء )202/2 برقم 3098( واللفظ 
له، والترمذي، كتاب: اجلنائز، باب: عيادة املريض )300/3 برقم 969( وقال: حسن غريب، وقد 
روي عن علي من غير وجه منهم من وقفه ولم يرفعه، وابن ماجه، كتاب: اجلنائز، باب: ما جاء 
في عيادة املريض )436/2 برقم 1442(، وقال الشيخ األلباني: صحيح موقوف. وزاد في صحيح 

الترغيب والترهيب )197/3( “صحيح، ورواه بنحو هذا أحمد وابن ماجه مرفوًعا”.
)3(    أخرجه الترمذي، كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا رأى مبتلى)371/5 برقم 3422(، وقال: هذا 

حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأورده األلباني في صحيح الترمذي )151/3( وصححه.
)4(    أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا رأى مبتلى)493/5برقم3431( واللفظ له، 
إذا سافر )53/5برقم3892(بلفظ: “كائنا  الرجل  به  باب: ما يدعو  الدعاء،  وابن ماجه، كتاب: 
ما كان”، وأورده األلباني في صحيح الترمذي )431/7( وحسنه. قلت: ويشهد له احلديث الذي 
الضعيفة )295/13(، وقال: “... وهو مخرج مع حديث سالم في  األلباني في  قبله، كما قرره 

“الصحيحة” )602( تخريًجا علمًيا دقيًقا، فليراجعه من شاء”.
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وقصر  كبرص  بدني،  أمر  في  مبتلى  رأى  “من  املباركفوري:  قال 
فاحش أو طول مفرط أو عمى أو عرج أو اعوجاج يد ونحوها، أو 
بنحو: فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها، فقال: »احلمد هلل  ديني، 
الذي عافاني مما ابتالك به...« أي فضلني في الدين والدنيا والقلب 

والقالب إال عوفي من ذلك البالء... مدة بقائه في الدنيا”)1( .
واملنزلة . 4 العيش،  بطيب  له  يدعو  من  املريض  لزائر  جعل  اهلل  إن 

العظيمة في اجلنة.
له: طبت وطاب  زاره قال اهلل  أو  أخاه  الرجل  »إذا عاد   :S قال 

ممشاك، وتبوأت)2( منزاًل في اجلنة«)3(.
إن اهلل جعل زائر املريض في جنى اجلنة.. 5

قال S: »املسلم إذا عاد أخاه املسلم لم يزل في خرفة اجلنة حتى 
يرجع«)4(.

)1(      حتفة األحوذي )275/9(.
)2(  عمدة القاري شرح صحيح البخاري )274/3(، وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحني )ص204(.
)3(   أخرجه البخاري في األدب املفرد، باب: الزيارة )126/1برقم345(، وأورده األلباني في صحيح 

األدب املفرد )143/1( وحسنه.
)4(   أخرجه مسلم، كتاب: البر والصلة، باب: فضل عيادة املريض )13/8برقم6718(.



368

املبحث الثاني
آثار رحمة اهلل في املوت

وفيه خمسة مطالب:

املطلب األول
مفهوم املوت

املوت عند أهل اللغة: ذهاب القوة من الشيء.
ذهاب  على  يدل  صحيح  أصل  والتاء  والواو  “امليم  فارس:  ابن  قال 

القوة من الشيء، ومنه املوت خالف احلياة”)1(.
وفي الشرع: مخلوق من اخمللوقات، يقابل احلياة، وهو أيضا: مفارقة 

الروح اجلسد، كلًيا باملوت أو جزئًيا بالنوم.
تفارق  به  الذي  املوت،  في  اهلل  رحمة  آثار  عن  الكالم  هنا  واملقصود 
والسام،  وشعوب،  واملنون،  احلتف،  يسمى:  والذي  كلًيا،  اجلسد  الروح 
يسمى  والذي  والهالك)2(،  والوفاة،  والثكل،  واحلني،  والردى،  واحلمام، 

أيًضا: الساعة الصغرى، والقيامة الصغرى)3(.
)1(   معجم مقاييس اللغة )283/5(.

)2(   انظر: األلفاظ اخملتلفة في املعاني املؤتلفة )232/1(، ومقاييس اللغة )135/2(، وتهذيب اللغة 
.)257/4(

وروح   ،)404/6( الفرقان  ورغائب  القرآن  غرائب  وتفسير   ،)64/4( الدين  علوم  إحياء  )3(   انظر: 
املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني )141/7(.
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هذا هو موضوع البحث، وهو مسبوق باالحتضار.
واالحتضار، هو الساعة التي يكون فيها العبد في إقبال من اآلخرة 
وإدبار من الدنيا، وهو وقت حضور املوت، وقرب مفارقة الروح البدن، 
تكون  وفيه  املوت،  تسبق  التي  اآلخر  باليوم  اإلميان  مفردات  أحد  وهو 
قبل  الروح  باستالم  املوكلة  املالئكة  وحضور  والبشارات،  السكرات، 

نزعها.
وسيتبني لنا من املطالب القادمة كيف أن آثار رحمة اهلل تعالى ممتدة 
إلى كل شيء مبا في ذلك املوت -ومقدماته- املفزع للقلوب، والذي به 

يكون نهاية األجل.

املطلب الثاني
آثار رحمة اهلل في موت املؤمن

تعالى باملؤمن جتلت عند املرض، فهي كذلك  آثار رحمة اهلل  كما أن 
قال  االحتضار،  ساعة  أهمها  من  التي  ومقدماته،  املوت  عند  تتجلى 
)ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې(  ]الأحزاب:43[،  ىث(  مث   )جث   تعالى: 
]احلديد:9[، وهذا خاص باملؤمنني وحدهم، ولهذا كانت مظاهر رحمته بهم 

عند املوت أكثر من الكافرين.
قال الشيخ العثيمني: “فإذا سألك سائل: هل هلل رحمة على الكافر؟ 
ال تقل: نعم وال ال، أما باملعنى العام، فنعم له رحمة، ولوال رحمة اهلل به 
للمؤمنني فقط، قال  الرحمة اخلاصة  باملعنى اخلاص فال،  لهلك، وأما 

عز وجل: )جث  مث  ىث( ]الأحزاب:43[”)1(.
)1(   مجموع فتاوى العثيمني )18/20( نسخة إلكترونية، املكتبة الشاملة.
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وإليك جملة من آثار رحمة اهلل في موت املؤمن، كما دلت عليه النصوص:
إن اهلل جعل كراهة املوت فطرية. . 1

أحب  اهلل  لقاء  أحب  »من   :S قال  ملا  إنه  ذلك  عليها،  يؤخذ  فال 
اهلل لقاءه، ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه«. قالت عائشة أو بعض 
أزواجه: إنا لنكره املوت، قال: »ليس ذاك، ولكّن املؤمن إذا حضره 
املوت بّشر برضوان اهلل وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، 
فأحب لقاء اهلل وأحب اهلل لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بّشر بعذاب 
اهلل وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء اهلل وكره 

اهلل لقاءه«)1(.

أو  به،  يؤاخذ  تقصير  من  خوًفا  إال  املوت  يكره  ال  غالًبا  واملؤمن 
من  بخالف  صاحبه،  يعذر  هذا  ومثل  منه،  يزداد  خير  في  طمًعا 
قال  فمذموم،  اآلخرة  نعيم  على  وإيثارها  احلياة  متع  كرهه ألجل 
التبريزي: “من كره املوت إيثاًرا للحياة على ما بعد املوت من نعيم 
املؤاخذة  إلى  يفضي  أن  خشية  كرهه  ومن  مذموًما،  كان  اآلخرة 
كأن يكون مقصًرا في العمل لم يستعد له باألهبة بأن يتخلص من 
التبعات، ويقوم بأمر اهلل كما يجب، فهو معذور، لكن ينبغي ملن وجد 
ذلك أن يبادر إلى أخذ األهبة، حتى إذا حضره املوت ال يكرهه؛ بل 

يحبه ملا يرجو بعده من لقاء اهلل”)2(.
إن اهلل جعل املوت عتًقا للمؤمن من سجن الدنيا.. 2

قال S: »الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر«)3(، قال النووي: “معناه: 
احملرمة  الشهوات  من  الدنيا  في  ممنوع  مسجون  مؤمن  كل  أن 

)1(   أخرجه البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: من أحب لقاء اهلل )2386/5برقم6142(.
)2(   مشكاة املصابيح )587/5(.

)3(   أخرجه مسلم، كتاب: الزهد والرقائق )2272/4برقم2956(.
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من  استراح  مات  فإذا  الشاقة،  الطاعات  بفعل  مكلف  واملكروهة، 
هذا، وانقلب إلى ما أعد اهلل تعالى له من النعيم الدائم، والراحة 
ما حصل  ذلك  من  له  فإمنا  الكافر  وأما  النقصان،  من  اخلالصة 
في الدنيا مع قلته وتكديره باملنغصات، فإذا مات صار إلى العذاب 

الدائم وشقاء األبد”)1(.
إن اهلل يغفر ذنوب املؤمن ويحط سيئاته.. 3

قال S: »ما من نفس متوت، وهي تشهد أن ال إله إال اهلل، وأني 
قال  اللهلها«)2(،  غفر  إال  مؤمن  قلب  إلى  ذلك  يرجع  اهلل،  رسول 
ابن القيم: “لشهادة أن ال إله إال اهلل عند املوت تأثير عظيم في 
تكفير السيئات وإحباطها؛ ألنها شهادة من عبد موقن بها، عارف 

مبضمونها”)3(.
إن اهلل جعل متني املو جتائًزا في حال دون حال.. 4

فيجوز متني املوت في حال خوف الفتنة؛ لقوله S: »اللهم إني 
أسألك فعل اخليرات، وترك املنكرات، وحب املساكني، وإذا أردت 
بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون«)4(.كما يجوز متني املوت 
منازل  الشهادة بصدق، بلغه اهلل  شهيًدا؛ حلديث: »من سأل اهلل 

الشهداء وإن مات على فراشه«)5(.
وال يجوز متني املوت في حال الضر؛ لقوله S: »ال يتمنني أحدكم 

)1(   شرح النووي على صحيح مسلم )4068/9(.
)2(   أخرجه ابن ماجه، كتاب: األدب، باب: فضل ال إله إال اهلل )710/4برقم3796(، وأورده األلباني 

صحيح سنن ابن ماجه )318/2( وصححه، وفي الصحيحة )277/5(.
)3(   الفوائد )ص55(.

)4(   أخرجه الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة ص )366/5برقم3235(، وقال: حديث 
حسن صحيح، وأورده األلباني في صحيح سنن الترمذي )97/3( وصححه.

)5(   أخرجه مسلم، كتاب: اإلمارة، باب: استحباب طلب الشهادة )48/6برقم5039(.
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املوت لضر نزل به، فإن كان ال بد متمنًيا للموت، فليقل: اللهم أحيني 
ما كانت احلياة خيًرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيًرا لي«)1(، ملا 

في ذلك من منافاة للصبر والرضى بالقدر.
إن اهلل شرع للمؤمن التعوذ من فتنة املوت حال السعة.. 5

لينجو منها ساعة االحتضار، جاء في احلديث: »وأعوذ بك من 
القبر،  أو  االحتضار  فتنة  املوت:  وفتنة  واملمات«)2(،  احمليا  فتنة 

وأضيفت إلى املوت لقربها منه)3(.
إن اهلل يوفق املؤمن لعمل صالح يقبضه عليه.. 6

قال S: »إذا أراد اهلل بعبد خيًرا استعمله، فقيل: كيف يستعمله 
يا رسول اهلل؟! قال: يوفقه لعمل صالح قبل املوت« )4(، وفي حديث 
آخر: »إذا أراد اهلل بعبد خيًرا عسله، فقيل: وما عسله؟ قال: يفتح 
له عماًل صاحًلا بني يدي موته، حتى يرضى عنه من حوله«، وفي 
رواية قال: »يفتح له عماًل صاحًلا قبل موته، ثم يقبضه عليه«)5(.

إن اهلل عدد مواطن الشهادة للمؤمن.. 7
بحيث شملت أصناًفا عدة غير قتيل املعركة، إما لشرف املوطن أو 
لهوله وشدة أمله، ومما جاء في ذلك قوله S: »ما تعدون الشهيد 
فيكم؟«، قالوا: يا رسول اهلل من قتل في سبيل اهلل فهو شهيد، قال: 
واللفظ  برقم 5990(   237/5( واحلياة  باملوت  الدعاء  باب:  الدعوات،  كتاب:  البخاري،  أخرجه    )1(
له، ومسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: كراهة متني املوت لضر نزل به)2064/4 برقم 

2680( نحوه.
)2(   أخرجه البخاري، كتاب: الدعوات، باب: التعوذ من فتنة احمليا واملمات )6006/5برقم2341(.

)3(   انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )85/5(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري )117/6(.
)4(   أخرجه الترمذي، كتاب: القدر، باب: ما جاء أن اهلل كتب كتاًبا ألهل اجلنة وأهل النار )450/4 برقم 
2142(، وقال: حديث حسن صحيح، وأورده األلباني في صحيح سنن الترمذي )445/2( وصححه.
 ،)117/1( الصغير  اجلامع  صحيح  في  األلباني  وأورده  )120/3برقم12235(،  أحمد  )5(  أخرجه 

وانظر: الصحيحة )188/3(.
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»إن شهداء أمتي إًذا لقليل«، قالوا: فمن هم يا رسول اهلل، قال: »من 
قتل في سبيل اهلل فهو شهيد، ومن مات في سبيل اهلل فهو شهيد، 

ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد«)1(.
وقال S: »الشهادة سبع سوى القتل في سبيل اهلل: املطعون شهيد، 
شهيد،  واملبطون  شهيد،  اجلنب  ذات  وصاحب  شهيد،  والغريق 
متوت  واملرأة  شهيد،  الهدم  حتت  ميوت  والذي  شهيد،  واحلرق 

بُجْمع)2( شهيد«)3(.
وقال S: »من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو 
فهو  أهله  دون  قتل  ومن  شهيد،  فهو  دمه  دون  قتل  ومن  شهيد، 
شهيد«)4(، وفي األمر باملعروف والنهي عن املنكر قال S: »سّيد 
الشهداء حمزة بن عبداملطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره 

ونهاه فقتله«)5(.
إن اهلل جعل مالئكة الرحمة حتضر املؤمن وتبشره باخلير، عكس . 8

الكافر.
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ    ومآلهم:  السعداء  حال  يصف  تعالى  قال 
ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ  
ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ       ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ  

)1(   أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب بيان الشهداء )1521/3برقم1915(.
)2(   أي متوت وفي بطنها ولد. انظر: النهاية في غريب احلديث واألثر )164/1(.

)156/3برقم3113(  الطاعون  في  مات  من  في فضل  باب:  اجلنائز،  كتاب:  داود،  أبو  )3(   أخرجه 
واللفظ له، والنسائي، كتاب: اجلنائز، باب: النهي عن البكاء على امليت )13/4برقم1846(، وابن 
ماجه، كتاب: اجلهاد، باب: فضل الشهادة في سبيل اهلل )81/4برقم2798(، وأورده األلباني في 

أحكام اجلنائز)ص39( وصححه.
)4(   أخرجه الترمذي، كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد)30/4برقم1421( 
ماله  دون  قتل  من  باب:  الدم،  حترمي  كتاب:  والنسائي،  حسن،  حديث  وقال:  له،  واللفظ 

)116/7برقم4095(، وأورده األلباني في صحيح سنن الترمذي )113/2( وصححه.
)5(   أخرجه احلاكم )215/3برقم4884(، وأورده األلباني في صحيح الترغيب والترهيب)285/2( 

وصححه، وانظر: الصحيحة )373/1(.
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چچ( 
وحصول  باخليرات  احتضارهم  حال  فيبشرون  ]ف�سلت:32-30[، 

ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   )ڭ   تعالى:  وقال  املسرات)1(، 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ( ]النحل[.

قال ابن كثير: “هذا خبر عن السعداء... أخبر تعالى عن حالهم 
عند االحتضار أنهم طيبون، أي: مخلصون من الشرك والدنس 

وكل سوء، وأن املالئكة تسلم عليهم وتبشرهم باجلنة”)2(.
وأما األشقياء، فقال تعالى يصف حالهم ومآلهم: )ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ( ]الفرقان[، »وذلك يصدق 
من  والغضب  بالنار  املالئكة  تبشرهم  االحتضار حني  وقت  على 

اجلبار”)3(.
ومما جاء في السنة، قوله S: »إن العبداملؤمن إذا كان في انقطاع 
بيض  مالئكة  السماء  من  إليه  نزل  اآلخرة  من  وإقبال  الدنيا  من 
الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان اجلنة، وحنوط 
من حنوط اجلنة، حتى يجلسوا منه مد البصر... و إن العبدالكافر 
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه من السماء 

مالئكة سود الوجوه، معهم املسوح، فيجلسون منه مد البصر«)4(.
إن اهلل جعل توبة املؤمن مقبولة ساعة االحتضار.. 9

قال تعالى: )چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کک( ]الن�ساء[.

)1(   تفسير القرآن العظيم )314/3(.
)2(   املرجع نفسه )562/2(.
)3(   املرجع نفسه )314/3(.

الصغير  اجلامع  وضعيف  صحيح  في  األلباني  وأورده   ،)18557 برقم   287/4( أحمد  )4(   أخرجه 
)3/7( وصححه.
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والتوبة من قريب، هي التوبة قبل حضور املوت، أي: قبل الغرغرة)1(.
والغرغرة تكون آخر وقت االحتضار بعد رؤية امللك وانتزاعه الروح، 
وفي احلديث: »إن اهلل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر«)2(، أي: “ما لم 

تبلغ روحه حلقومه”)3(.
ويدل على قبول التوبة مطلًقا حال االحتضار وقبل املعاينة والنزع: 
إلى  أبا طالب  S عمه  النبي  ما ثبت في الصحيحني من دعوة 

التوحيد وهو في حال االحتضار)4(.
-الذي  اليهودي  للغالم   S دعوته  من  الصحيحني  في  ثبت  وملا 
عاده في مرض موته- إلى التوحيد، فأسلم ومات عليه، فكان من 
الناجني، ومن الصحابة املرضيني)5(.أما ساعة معاينة ملك املوت 

ونزع الروح فإن التوبة ال تقبل.
إن اهلل يعطي املؤمن ظنه احلسن من الرحمة والعفو وغيرهما.. 10

 :S فيتفكر احملتضر في سعة رحمة اهلل ومغفرته وعفوه؛ لقوله
»ال ميوتن أحدكم إال وهو يحسن الظن باهلل عز وجل«)6( ففيه تغليب 
ظن  عند  »أنا  حديث:  على  تعليًقا  حجر  ابن  قال  الرجاء،  جانب 
عبدي بي«)7(: “وهو كما قال أهل التحقيق مقيد باحملتضر، ويؤيد 

ذلك حديث: »ال ميوتن أحدكم إال وهو يحسن الظن باهلل«”)8(.
)1(   انظر: تفسير روح البيان )143/2(.

)2(   أخرجه الترمذي، كتاب: الدعوات، باب: فضل التوبة واالستغفار )547/5برقم3537( واللفظ له، وابن 
ماجه، كتاب: الزهد )322/5 برقم 4253(، وأورده األلباني في صحيح الترمذي )175/3( وحسنه.

)3(   انظر: النهاية في غريب احلديث واألثر )665/3(.
)4(   انظر: صحيح البخاري)457/1برقم1294(.
)5(   انظر: صحيح البخاري )455/1برقم1290(.

باهلل... )2205/4  الظن  األمر بحسن  باب:  وأهلها،  نعيمها  كتاب: اجلنة وصفة  أخرجه مسلم،     )6(
برقم 2877(.

 ،)7066 برقم   2725/6( اهلل  كالم  يبدلوا  أن  يريدون  باب:  التفسير،  كتاب:  البخاري،  )7(   أخرجه 
ومسلم، كتاب: الذكر والدعاء، باب: احلث على ذكر اهلل )2061/4 برقم 2675( كالهما بلفظه.

)8(   فتح الباري )385/13(.
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باملغفرة  الدعاء  االحتضار  عند  تعالى  باهلل  الظن  إحسان  ومن 
والرحمة تأسًيا بالنبي S، فإنه كان يقول في ساعة االحتضار: 

»اللهم اغفر لي، وارحمني، وأحلقني بالرفيق األعلى«)1(.
إن اهلل شرع له التعوذ من حضور الشيطان ساعة االحتضار.. 11

حتى ال يفسد عليه، دل على ذلك ظاهر قوله تعالى:)ڻ  ڻ    
أن  الشنقيطي: “والظاهر...  قال  ]املوؤمنون[،  ۀ  ۀ  ہ  ہ( 
املعنى: أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائًنا 
ما كان، سواء كان ذلك وقت تالوة القرآن...أو عند حضور املوت، 

أو غير ذلك”)2(.
وكان من دعاء النبي S: »اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ 
وأعوذ  والهرم،  واحلرق،  الغرق،  من  بك  وأعوذ  التردي،  من  بك 
الشيطان  وتخبط  املوت...«)3(،  عند  الشيطان  يتخبطني  أن  بك 

للمحتضر يكون بإفساد دينه أو عقله)4(.
إن اهلل شرع تلقني املؤمن عند االحتضار.. 12

قال S: »لقنوا موتاكم ال إله إال اهلل«)5(، قال النووي: “معناه من 
حضره املوت، واملراد: ذكروه ال إله إال اهلل؛ لتكون آخر كالمه، كما 
في احلديث: »من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل اجلنة«”)6(.

)1(   أخرجه البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب: مرض النبي )1614/4برقم 4176( واللفظ له، ومسلم، 
كتاب: السالم، باب: استحباب رقية املريض )1721/4برقم2191( مبعناه.

)2(   أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )353/5(.
)3(   أخرجه النسائي، كتاب: االستعاذة، باب: االستعاذة من التردي والهدم )283/8برقم5533(، وأبو 
داود، كتاب: سجود القرآن، باب: في االستعاذة )484/1برقم1552( واللفظ له، وأورده األلباني 

في صحيح أبي داود )274/5( وصححه.
)4(   انظر: التيسير بشرح اجلامع الصغير )488/1(.

)5(   أخرجه مسلم، كتاب: اجلنائز، باب: تلقني امليت)631/2برقم917(.
)6(   شرح النووي على صحيح مسلم )219/6(.
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إن اهلل يثبت املؤمنني على التوحيد عند املوت.. 13
ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   )ڤ   تعالى:  قال 
ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ( ]اإبراهيم[، 
أي: “ كلمة التوحيد، وهي قول: ال إله إال اهلل، في احلياة الدنيا يعني 
قبل املوت وفي اآلخرة يعني في القبر، هذا قول أكثر املفسرين”)1(.

إن اهلل لم يسو بني املؤمن والكافر عند االحتضار، كذا عند قبض . 14
الروح وخروجها.

جاء تقسيم الناس عند االحتضار كما في آخر سورة الواقعة إلى 
ثالثة أقسام: مقربني، وأصحاب ميني، ومكذبني ضالني، كما قال 

گ   گگ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ    )ڈ   تعالى: 
گ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   

ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھھ( ]الواقعة:93-88[.

قال ابن سعدي: “ذكر اهلل تعالى أحوال الطوائف الثالث: املقربني، 
دار  في  السورة  أول  في  الضالني  واملكذبني  اليمني،  وأصحاب 
القرار، ثم ذكر أحوالهم في آخرها، عند االحتضار واملوت”)2(، 

ثم ساق اآليات بتفسيرها.
وما  خروجها،  وكيفية  وانتزاعها،  األرواح  قبض  فيختلف  وعليه 

ينالها بعد ذلك. 
من  تخرج  الكافر  ونفس  رشًحا،  تخرج  املؤمن  »نفس   :S قال 

شدقه كما تخرج نفس احلمار«)3(
)1(   معالم التنزيل )33/3(.

)2(   املرجع السابق.
)3(   أخرجه الترمذي، كتاب: اجلنائز، باب: التشديد عن املوت )309/3برقم980( بأوله، والطبراني 
في الكبير )35/9برقم10246( بلفظه، وأورده األلباني في السلسلة الصحيحة )150/5( وحسنه.
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وقد جاءت السنة بالتفريق بني نزع روح املؤمن، ونزع روح الكافر، 
وما يعقب ذلك، كما في قوله S: »... إّن العبداملؤمن إذا كان في 
انقطاع من الّدنيا وإقبال من اآلخرة، نزل إليه مالئكة من الّسماء 
بيض الوجوه، كأّن وجوههم الّشمس، معهم كفن من أكفان اجلّنة، 
وحنوط من حنوط اجلّنة، حّتى يجلسوا منه مّد البصر، ثّم يجيء 
الّنفس  أّيتها  فيقول:  رأسه،  عند  يجلس  حّتى    املوت  ملك 
الّطّيبة، اخرجي إلى مغفرة من اللّه ورضوان، قال: فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في الّسقاء... وإّن العبدالكافر، إذا كان في 
انقطاع من الّدنيا، وإقبال من اآلخرة، نزل إليه من الّسماء مالئكة 
سود الوجوه، معهم املسوح، فيجلسون منه مّد البصر، ثّم يجيء 
ملك املوت، حّتى يجلس عند رأسه، فيقول: أّيتها الّنفس اخلبيثة 
جسده،  في  فتفّرق  قال:  وغضب،  اللّه  من  سخط  إلى  اخرجي 

فينتزعها كما ينتزع الّسّفود من الّصوف املبلول...«)1(.
إن اهلل يخفف على املؤمن سكرات املوت، وفي شدته على البعض . 15

زيادة حسنات أو تكفير سيئات.
عامة  وهي  األلم،  نتيجة  وشدته  وغمراته  كرباته  املوت  سكرات 

للمؤمن والكافر، وهي على الكفار والعصاة أشد. 
)ڄ  ڄ    تعالى:  قوله  في  السكرات  تعالى  احلق  ذكر  وقد 
)ک   الغشي:  في  تعالى  بقوله  املرادة  وهي  ]ق:19[،  ڃ(  ڄ  

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( 
]الأحزاب:19[، والذي يغشى عليه من املوت، هو احملتضر يغمى عليه 

ملا يعاني من سكرات املوت)2(.
)1(   أحمد )287/4برقم18557(، وأورده األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )219/3( وصححه.
)2(   أيسر التفاسير )279/3(، وانظر: بيان املعاني )28/6(، واحملرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

.)933/1(
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وفي صحيح البخاري: أن عائشة رضي اهلل عنها كانت تقول: إن 
رسول اهلل S كان بني يديه ركوة أو علبة فيها ماء -شك عمر- 
فجعل يدخل يديه في املاء، فيمسح بهما وجهه، ويقول: »ال إله إال 
اهلل، إن للموت سكرات« ثم نصب يده، فجعل يقول: »في الرفيق 

األعلى« حتى قبض، ومالت يده)1(.
وعن أنس  قال: ملا ثقل النبي S جعل يتغشاه، فقالت فاطمة 
: وا كرب أباه، فقال لها: »ليس على أبيك كرب بعد اليوم« )2(، 

وهذا دليل على املعاناة واأللم عند السكرات.
حال  والكافر  املؤمن  بني  واالختالف  الفرق  ذكر  تقدم  وقد 
االحتضار والبشارة ونزع الروح، وكون الكافر يكون أكثر أملًا، وقد 
املالئكة  السكرات وشدة  الظاملني في  الكرمي حال  القرآن  وصف 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   )ڭ   فقال:  عليهم، 
ې   ۉ  ۉ  ې  ې   ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۈ  

وإن  ]الأنعام:93[.  وئ(  وئ   ەئ   ەئ   ائ     ائ   ى   ى   ې  

عليه  الشهيد يخفف  أن  إال  املقدار،  ومتفاوتة  املعاناة عامة  كانت 
كما دل عليه ظاهر قوله: »الشهيد ال يجد مس القتل إال كما يجد 
أحدكم القرصة يقرصها«)3(، كذا ظاهر قوله: »املؤمن ميوت بعرق 
اجلبني«)4(. وشدة املوت ال يستدل بها على نقص املرتبة، قال ابن 

)1(   أخرجه البخاري، كتاب الرقائق، باب: مرض النبي... )1612/4برقم4184(.
)2(   أخرجه البخاري، كتاب: اجلمعة، باب: مرض النبي ووفاته )1619/4برقم4193(.

)3(   أخرجه النسائي، كتاب: اجلهاد، باب: ما يجد الشهيد من األلم )36/6برقم3161( واللفظ له، 
والترمذي، كتاب: فضائل اجلهاد، باب: فضل املرابط )190/4برقم1668( وقال: "حسن صحيح 
غريب"، وابن ماجه، كتاب: اجلهاد، باب: فضل الشهادة )84/4برقم2802(، وأورده األلباني في 

مشكاة املصابيح )372/2( وحسنه، وانظر: السلسلة الصحيحة )34/3(.
له،  واللفظ  )6/4برقم1829(  املؤمن  موت  عالمات  باب:  اجلنائز،  كتاب:  النسائي،  )4(   أخرجه 
حديث  وقال:  )310/3برقم982(  اجلبني  بعرق  ميوت  املؤمن  باب:  اجلنائز،  كتاب:  والترمذي، 
حسن، وابن ماجه، كتاب: اجلنائز، باب: ما جاء في املؤمن يؤجر في النزع )442/2برقم1452(، 
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حجر: “شدة املوت ال تدل على نقص في املرتبة؛ بل هي للمؤمن 
إما زيادة حسنات، وإما تكفير سيئات”)1(.

إن اهلل شرع دعاء املؤمنني له باملغفرة إذا قبض، وتأمني املالئكة . 16
على ذلك.

قال S: »إذا حضرمت املريض أو امليت، فقولوا خيًرا، فإن املالئكة 
يؤمنون على ما تقولون«)2(.

إن اهلل يقبل شفاعة املصلني فيه.. 17
قال S: »ما من مسلم ميوت، فيقوم على جنازته أربعون رجاًل، 

ال يشركون باهلل شيًئا، إال شفعهم اهلل فيه«)3(.
إن اهلل جعل الشهادة له باخلير موجبة للشفاعة فيه.. 18

الثناء على امليت فيه تزكية يترتب عليها ما يترتب على الشفاعة 
من  ربه  وبني  بينه  ما  غفران  أو  اجلنة،  بدخول  للميت  نفع  من 
الذنوب، التي لم يـّطلع عليها الشهود، قال رسول اهلل S: »أميا 

مسلم شهد له أربعة بخير أدخله اهلل اجلنة«.
»أو  قال:  اثنان،  أو  فقلنا:  ثالثة«  »أو  قال:  ثالثة،  أو  قلنا:  قال: 

اثنان« ثم لم نسأله عن الواحد)4(.
إن اهلل يكرمه إن مات في غير بلده.. 19

فعن عبداهلل بن عمرو قال: توفي رجل باملدينة ممن ولد باملدينة، 
وأورده األلباني في املشكاة )372/2( وصححه، وانظر: أحكام اجلنائز )ص35(.

)1(   فتح الباري )366/11(.
)2(   أخرجه مسلم، كتاب: اجلنائز، باب: ما يقال عند املريض وامليت )38/3برقم2168(.

)3(   أخرجه مسلم في اجلنائز، باب: من صلى عليه أربعون فشفعوا فيه )655/2برقم948(.
)4(   أخرجه البخاري في اجلنائز، باب: ثناء الناس على امليت )460/1برقم1302(.
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ليته مات في غير مولده، فقال  يا  S، فقال:  النبي  صلى عليه 
رجل من الناس: ولم يا رسول اهلل؟ قال: »إن الرجل إذا مات في 

غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في اجلنة«)1(.
إن اهلل يكرمه بشفاعة النبي محمد S إن مات في املدينة.. 20

فما من مسلم ميوت فيها إال أدركته شفاعة املصطفى S، وقد 
رغب أمته في ذلك، فقال كما في حديث املبحث: »من استطاع أن 

ميوت باملدينة فليمت بها، فإني أشفع ملن ميوت بها«)2(.

املطلب الثالث
آثار رحمة اهلل في موت الطفل

في موت األطفال خالص لهم من شقاء الدنيا وعذابها، وفكاك من 
كانوا  لهم وحتفة، سواء  بهجة  واملوت  اآلخرة،  إلى سعة  الضيق  سجنها 
التكليف  سن  قبل  موتهم  أن  ذلكم  مشركني،  أطفال  أم  مسلمني  أطفال 

عالمة على سعادتهم، وكونهم من أهل دار النعيم.
وما قيل من آثار رحمة اهلل تعالى في موت املؤمن يقال بعضها هنا في 

موت األطفال في اجلملة.
إال أني أفردت األطفال مبطلب مستقل؛ لدخول أطفال املشركني مع 
في  اإللهية  الرحمة  آثار  ولكون  آبائهم،  دون  املؤمنني في احلكم  أطفال 
له، وابن  واللفظ  بغير مولده )7/4 برقم 1832(  املوت  باب:  النسائي، كتاب: اجلنائز،  )1(   أخرجه 
ماجه، كتاب: اجلنائز، باب: فيمن مات غريًبا )539/2 برقم 1614(، وأورده األلباني في صحيح 

وضعيف اجلامع )443/6( وحسنه.
)2(   أخرجه والترمذي، كتاب: املناقب، باب: فضائل املدينة )719/5 برقم 3917( واللفظ له، وابن 
ماجه، كتاب: املناسك، باب: فضل املدينة )1039/2 برقم 3112(، وأورده األلباني في الصحيحة 

)427/6( وصححه.
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املوت تشملهم مًعا، على متايز فيما بينهم في الدرجة والرتبة.

فقد جعل اهلل تعالى اجلنة مقر األطفال الذين ماتوا دون سن البلوغ)1(، 
وهذا من آثار رحمته بغير املكلفني ممن ماتوا على الفطرة، دل على ذلك 

قوله S: »النبي في اجلنة، والشهيد في اجلنة، واملولود والوليدة«)2(.

وهذا عام لم يخصه النبي S بأطفال املؤمنني دون غيرهم.

ومما يشهد له قوله S: »سألت ربي الالهني)3(من ذرية البشر أن ال 
يعذبهم، فأعطانيهم«)4(.

وأيًضا قوله S: »أطفال املشركني هم خدم أهل اجلنة«)5(.

الرضاعة  منهم حال  ملن مات  هيَّأ  أن  باألفراط  آثار رحمة اهلل  ومن 
مرضًعا تتم رضاعه في اجلنة؛ لقوله S: »إن إبراهيم ابني، وإنه مات 

في الثدي، وإن له ظئرين)6( يكمالن رضاعه في اجلنة«)7(.

)1(    القول بأن أطفال املشركني في اجلنة هو احلق الذي تشهد له النصوص، وهو قول ابن عباس.
في  احلافظ  أشار  كما  البخاري  اإلمام  اختيار  وهو  العظيم)478/4(،  القرآن  تفسير  انظر: 
 ،)288/2( والفروع  واألصول   ،)135  ،127/4( الفصل  في  كما  حزم  وابن  الفتح)290/3(، 

والقرطبي في التذكرة )ص598(، والنووي في شرحه على مسلم )207/16(.
ابن حجر في  الشهادة )322/2برقم2532(، قال  باب: فضل  كتاب: اجلهاد،  داود،  أبو  )2(   أخرجه 
داود)479/2برقم2200(  أبي  األلباني في صحيح سنن  وأورده  إسناده حسن،  الفتح )290/3(: 

وصححه.
)3(   الاللهني: هم األطفال. انظر: فتح الباري )290/3(.

)4(   أخرجه أبو يعلى)138/7برقم4101، 4102(، والطبراني في األوسط )11/6برقم5957(، وأورده 
حسن  وقال:   )380/4( الصحيحة  في  واأللباني  إسناده،  وحسن   )290/3( الفتح  في  احلافظ 

مبجموع طرقه.
وأورده  )295/7برقم16993(،  الكبير  في  والطبراني  )282/9برقم211(،  الطيالسي  )5(   أخرجه 
األلباني في صحيح اجلامع )341/1( وصححه، وفي الصحيحة )252/3( وقال: صحيح مبجموع 

طرقه وشواهده.
)6(   الظئر: املرضعة غير ولدها، ويقع على الذكر واألنثى. النهاية )154/3(.
)7(   أخرجه مسلم، كتاب: الفضـائل، باب: رحمته S )1808/4برقم2316(.
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املطلب الرابع
آثار رحمة اهلل في موت الكافر

النصوص الواردة في هذا املطلب قليلة جًدا -بحسب علمي- بخالف 
ما جاء فيما يتعلق باملؤمن، فقد ورد العشرات من النصوص التي تبرز 
تعالى في موته، والتي جتعله يستشعر عظيم فضل اهلل  آثار رحمة اهلل 
عليه، وتوقفه على رحمة اهلل اخلاصة به في موته.. والتي أواله إياها دون 

الكافر والفاجر، فيزداد لربه عبودية وشكًرا.
في  تعالى  اهلل  رحمة  آثار  يبرزان  منوذجني  وجدت  النصوص  وبتتبع 

موت الكافر.

األول: النصوص التي أفادت تعجيل حسنات الكافر في دنياه.
قال S: »إن اهلل ال يظلم مؤمًنا حسنًة، يعطي بها في الدنيا، ويجزى 
بها في اآلخرة، وأما الكافر: فيطعم بحسناته ما عمل بها هلل في الدنيا 

حتى إذا أفضى إلى اآلخرة لم تكن له حسنة يجزي بها«)1(.
فظاهر احلديث تعجيل ثواب الكافر على أعماله الصاحلة في احلياة 
الدنيا، وهذا يشغل عمره كله، وهذا من عدل اهلل تعالى ومن آثار رحمته 
به أنه ال يظلمه مثقال ذرة، وأنه يستوفي كل حسناته إلى أن تفارق روحه 

جسده.
 فالكافر قد يصل الرحم، ويقري الضيف، ويعني على نوائب الدهر، 
يثاب  وقد  األرزاق،  وسائر  والولد  بالعافية  عليها  يثاب  حسنات  وهذه 

عليها بتخفيف سكرات املوت، وبطيب النفس فيما قبل خروج الروح.
بحسناته... املؤمن  جزاء  باب:  والنار،  واجلنة  القيامة  صفة  كتاب:  مسلم،  أخرجه     )1(

)2164/4برقم2808(.
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فعن عائشة أم املؤمنني قالت: لم يقتل من نسائهم إال امرأة واحدة)1(، 
اهلل  ورسول  وبطًنا،  معي تضحك ظهًرا  لعندي حتدث  إنها  واهلل  قالت: 
S يقتل رجالهم بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها: أين فالنة؟ قالت: أنا 

واهلل!! 

قالت: قلت: ويلك وما لك؟ قالت: أقتل! قالت: قلت: ولم؟ قالت: حدًثا 
أحدثته، قالت: فانطلق بها، فضربت عنقها! 

وكثرة  نفسها  طيب  من  عجبي  أنسى  ما  واهلل  تقول:  عائشة  وكانت 
ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل!!)2(.

والثاني: مشروعية دعوة الكافر حال احتضاره لإلسالم.
فإنه ملا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي S وعنده أبو جهل، 
وعبداهلل بن أبي أمية، فقال النبي S: »أي عم، قل: ال إله إال اهلل، أحاج 
طالب،  أبا  يا  أمية:  أبي  بن  وعبداهلل  جهل  أبو  فقال  اهلل«  عند  بها  لك 
أترغب عن ملة عبداملطلب؟ فقال النبي S: »ألستغفرن لك ما لم أنه 

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   )ٿ   فنزلت:  عنك« 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ( ]التوبة[)3(.

وفي قصة الغالم اليهودي الذي كان يخدم النبي S فمرض، فأتاه 
النبي يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: »أسلم«... فأسلم، فخرج النبي 

S وهو يقول: »احلمد هلل الذي أنقذه من النار«)4(.
)1(   املرأة القتيل من بني قريظة، وهي التي طرحت الّرحا على خالد بن سويد فقتلته. انظر: الروض 

اآلنف في شرح غريب السير )444/3(.
وقال شعيب في  )35/3برقم4331(،  واحلاكم  له،  واللفظ  أحمد)277/6برقم26364(  )2(   أخرجه 

تعليقه على املسند: إسناده حسن.
)3(   تقدم تخريجه.
)4(   تقدم تخريجه.
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وحسن  عمره  طال  »من  قال:  خير؟  الناس  أي   :S النبي  سئل  وملا 
عمله«، قال: فأي الناس شره؟ قال: »من طال عمره وساء عمله«)1(، وال 

أسوأ من الكفر! .
ففي موت الكافر رحمة له في عدم االزدياد من سخط اهلل كلما امتد 

به العمر.

املطلب اخلامس
آثار رحمة اهلل املتعدية في املوت

املقصود هنا إبراز آثار رحمة اهلل تعالى التي متتد، لتشمل غير املبتلى 
األجر واخلير  وبها يحصل  الغير،  مبنية على مصاب  ثمرة  باملوت، فهي 
اآلثار  على  البراهني  من  بالكثير  الوحي  نصوص  حفلت  وقد  لآلخرين، 
املتعدية، التي يظفر بها املسلم من جراء املصيبة بفقد ولد أو قريب أو 

حبيب، متى صبر واحتسب، قال تعالى: )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  

ڍڍ( ]البقرة[.
قال ابن سعدي في معنى االبتالء في األنفس: ” أي: ذهاب األحباب 
من األوالد، واألقارب، واألصحاب، ومن أنواع األمراض في بدن العبد، 

أو بدن من يحبه”)2(.
)1(   أخرج الترمذي، كتاب: الزهد، باب: ما جاء في طول العمر للمؤمن )566/4برقم2330(، وقال: 

حديث حسن صحيح، وأورده األلباني في السلسلة )917/14( وصححه.
)2(   تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان )ص57(.
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واآلن مع جملة من آثار رحمة اهلل املتعدية في املوت: 
إن اهلل يكفر به السيئات. . 1

قال S: »ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال 
أذى وال غم، حتى الشوكة يشاكها، إال كفر اهلل بها من خطاياه«)1(. 
ومن ذلك ما يصيب أطفالهم، وقد قال S: »ما يزال البالء باملؤمن 

في نفسه، وولده، وماله، حتى يلقى اهلل وما عليه خطيئة«)2(. 
إن اهلل يرفع به الدرجات.. 2

قال S: »إن الرجل لتكون له عند اهلل املنزلة فما يبلغها بعمل، فال 
يزال اهلل يبتليه مبا يكره حتى يبلغه إياها« )3(، وموت األحباب من 

أعظم املصاب.
إن اهلل يخلف املصاب بخير مما نزل به مع الصبر واالحتساب.. 3

إليه  وإنا  هلل  إنا  فيقول:  مصيبة،  تصيبه  عبد  من  »ما   :S قال 
إال  منها.  خيًرا  لي  وأخلف  مصيبتي،  في  أجرني  اللهم  راجعون، 

آجره اهلل في مصيبته، و أخلف له خيًرا منها«)4(.
إن اهلل يكرم احلامد الصابر لفقد ولده ببيت احلمد في اجلنة.. 4

وهذه فضيلة ورتبة زائدة على مجرد دخول اجلنة؛ لقوله S: »إذا 
مات ولد الرجل، يقول اهلل تعالى للمالئكة: أقبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: 

)1(   تقدم تخريجه.
)2(   أخرجه الترمذي: كتاب: الزهد، باب: ما جاء في الصبر على البالء )602/4برقم2399(، وقال: 

حديث حسن صحيح، وأورده األلباني في الصحيحة )2280/5( وصححه.
له، واحلاكم )495/1برقم1274(  واللفظ  ابن حبان في صحيحه )169/7برقم2908(  )3(   أخرجه 
 )181/3( والترهيب  الترغيب  في صحيح  األلباني  وأورده  يخرجاه،  ولم  اإلسناد  وقال: صحيح 

وقال: حسن صحيح.
)4(   أخرجه مسلم: كتاب: اجلنائز، باب: ما يقال عند املصيبة )631/2برقم918(.
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لعبدي  ابنوا  فيقول:  واسترجع.  قال: حمدك  عبدي؟  قال  فماذا 
بيتا في اجلنة وسموه بيت احلمد«)1(.

إن اهلل جعل زيارة القبور مذكرة باملوت واآلخرة ومرققة للقلوب.. 5
قال S: : »زوروا القبور تذكركم املوت«)2(، وقال: »كنت نهيتكم عن 
العني، وتذكر  القلب، وتدمع  القبور أال فزوروها، فإنه يرق  زيارة 

اآلخرة، فزوروها، وال تقولوا هجًرا«)3(.
إن اهلل يثيب على التعزية.. 6

قال S: »ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة إال كساه اهلل من حلل 
الكرامة يوم القيامة«)4(.

إن اهلل يثيب من غسل ميًتا وستر عليه، وكفنه، وأجنه.. 7
قال S: »من غسل ميتا فكتم عليه غفر اهلل له أربعني مرة، ومن 
كفن ميًتا كساه اهلل من سندس وإستبرق في اجلنة، ومن حفر مليت 
قبًرا فأجنه فيه، أجرى اهلل له من األجر كأجر مسكن أسكنه إلى 

يوم القيامة«)5(.
إذا احتسب )341/3برقم1021( وقال:  الترمذي، كتاب: اجلنائز، باب: فضل املصيبة  )1(   أخرجه 

حسن غريب، وأورده األلباني في الصحيحة )482/3( وقال: حسن مبجموع طرقه.
)2(   أخرجه النسائي، كتاب: اجلنائز، باب: زيارة قبر املشرك )158/7برقم2007( واللفظ له، وابن 
في  األلباني  وأورده  )512/2برقم1572(،  القبور  زيارة  في  ما جاء  باب:  اجلنائز،  كتاب:  ماجه، 

أحكام اجلنائز )ص188( وصححه.
)3(   أخرجه أحمد)473/4برقم13487(، واحلاكم )532/1برقم1393( واللفظ له، وقال األلباني في 
أحكام اجلنائز )ص179(: "أخرجه احلاكم بسند حسن، وأحمد من طريق أخرى عن أنس، وفيه 

ضعف".
)4(   أخرجه ابن ماجه: كتاب: اجلنائز، باب: ما جاء في ثواب من عزى مصاًبا )532/2برقم1601(، 
وقال:   ،)206/3( والترهيب  الترغيب  وفي  )378/1( وصححه،  الصحيحة  في  األلباني  وأوردة 

حسن لغيره.
)5(   أخرجه احلاكم )505/1برقم1307(، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، 
وأورده األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )201/3( وصححه، وفي اجلنائز )ص51( ووافق 

احلاكم والذهبي، وقال: "قد رواه الطبراني في الكبير، بلفظ: " أربعني كبيرة "، وقال  =
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إن اهلل جعل األجور العظيمة بشهود اجلنازة.. 8
قال رسول اهلل S: »من شهد اجلنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان «. قيل: وما القيراطان؟ قال: 

»مثل اجلبلني العظيمني«)1(.
الصبر . 9 مع  النار..  من  لوالديهم  حجاًبا  الِولَدان  جعل  اهلل  إن 

واالحتساب.
 لقوله S: »ما من اْمَرأَيِْن مسلمني هلك بينهما ولدان أو ثالثة، 

فاحتسبا وصبرا، فيريان النار أبًدا«)2(.
إن اهلل يقبل شفاعة الِولَدان في والديهم ليدخلوا اجلنة.. 10

قال S: »يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا اجلنة« قال: »فيقولون: 
يا رب، حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا« قال: »فيأتون«، قال: »فيقول 
اهلل -عز وجل-: ما لي أراهم محبنطئني؟ )3( ادخلوا اجلنة« قال: 
»فيقولون: يا رب آباؤنا، وأمهاتنا« قال: »فيقول: ادخلوا اجلنة أنتم 

وآباؤكم« )4(.
إن اهلل يقبل شفاعة الشهيد ألهل بيته.. 11

ست خصال: يغفر له في أول دفعة،  S: »للشهيد عند اهلل  قال 
= املنذري )4/ 171( وتبعه الهيثمي )3/ 21(: "رواته محتج بهم في الصحيح"، وقال احلافظ ابن 

حجر في الدراية)1 40(: " إسناده قوي".
)1(   أخرجه البخاري، كتاب: اجلنائز، باب: من انتظر حتى تدفن )445/1برقم1261( نحوه، ومسلم: 

كتاب: اجلنائز، باب: فضل الصالة على اجلنازة واتباعها )51/3برقم2232( واللفظ له.
)2(   أخرجه أحمد )108/8برقم21523( واللفظ له، وابن حبان، كتاب: اجلنائز، باب: ما جاء في الصبر 
وثواب املرض )202/7برقم2940( وصححه شعيب، والطبراني في الكبير )155/2برقم1645(، 

وأورده األلباني في الصحيحة )329/5( وصححه.
امتناع  املمتنع  للشيء، وقيل: هو  املستبطىء  املتغضب  وتركه-  )3(   محبنطئني: احملبنطىء -بالهمز 

طلبة، ال امتناع إباء. انظر: النهاية )331/1(.
)4(   أخرجه أحمد )410/6برقم16968(، وقال الهيثمي في اجملمع )95/3(: "أخرجه أحمد ورجاله 

ثقات".
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ويرى مقعده من اجلنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع 
األكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا 
وما فيها، ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني، ويشفع في 

سبعني من أقاربه«)1(.
اهلل  رحمة  آثار  من  بعض  إلى  تشير  التي  النصوص  من  جملة  هذه 

املتعدية، التي حتصل للمسلم مبوت الغير.
أبواًبا كثيرة من األعمال  الغير يفتح للمسلم  وفي اجلملة، فإن موت 
الصاحلة، التي يحبها اهلل تعالى من عباده ويكافئهم ويثيبهم عليها، مثل: 
والصدقة،  والرحمة،  واإليثار،  واالستغفار،  والصبر،  والشكر،  الدعاء، 
سيئاتهم،  وحط  حسناتهم،  زيادة  في  سبًبا  يكون  مما  كثير،  ذلك  وغير 

ورفع درجاتهم.

)1(   أخرجه الترمذي، كتاب: اجلهادـ، باب: في ثواب الشهيد )187/4برقم1663( واللفظ له، وقال: 
حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه، كتاب: اجلهاد، باب: فضل الشهادة في سبيل اهلل )82/4 

برقم2799(، وأورده األلباني في الصحيحة )16/13( وقال: إسناده شامي صحيح.
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اخلامتة

وفيها أهم النتائج والتوصيات:
احلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحلات، حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه 
كما يحب ربنا ويرضى، والصالة والسالم على خامت أنبيائه ورسله، وعلى 

آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: 
ختامه  وفي  البحث،  هذا  إمتام  من  وتوفيقه  اهلل  بعون  انتهيت  فقد 

أُجمل أهم النتائج التي توصلت إليها في النقاط اآلتية: 
صفات . 1 لكمال  إثباًتا  واملوت  املرض  في  اهلل  رحمة  آثار  في  إن 

الرحمة والعدل واحلكمة اإللهية.
تعالى قد وسعة كل شيء، وإنها جتلت في املرض . 2 إن رحمة اهلل 

واملوت من خالل: 
آثارها في العوض في املرض واملوت.	 
آثارها املتعدية في املرض واملوت.	 

إن الشر في املرض واملوت نسبي إضافي وليس مبحض.. 3
إن املرض واملوت من األقدار النافذة.. 4
إن اهلل سخر لنا من مخلوقاته، وشرع لنا من دينه ما نتداوى به . 5

ونتحصن من املرض واملوت قبل نهاية األجل.
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إن ما ينال املؤمنني من آثار رحمة اهلل في املرض واملوت أضعاف . 6
ما ينال الكافرين.

في املرض واملوت متتد مع املؤمن إلى البرزخ . 7 إن آثار رحمة اهلل 
فما بعده، بينما الكافر تتوقف وتنقطع مبوته.

إن اإلنسان قد يدرك طرًفا من حكمة اهلل في املرض واملوت، وقد . 8
يجهل ذلك.

سوء . 9 أسباب  أحد  واملوت  املرض  في  اهلل  رحمة  بآثار  اجلهل  إن 
الظن باهلل تعالى.

على . 10 ينعكس  قد  واملوت  املرض  في  اهلل  رحمة  بآثار  اجلهل  إن 
املتصف به بأمراض نفسية وجسدية.

اإلميان . 11 يزيد  مما  واملوت  املرض  في  اهلل  رحمة  بآثار  العلم  إن 
ويقويه.

توصيات الباحث: 
تتلخص في ضرورة االهتمام بنشر الوعي والثقافة الدينية، التي تبرز 
آثار رحمة اهلل تعالى بالناس كافة وباملؤمنني خاصة مما يصيبهم في هذه 
الدنيا من آالم املرض واملوت، وتأكيد إنها ليست بشر محض، وإن خلفها 

من احلكم اإللهية ما ال يحيط به فكر.
وميكن توعية الناس عملّيًا عن طريق الندوات، واحملاضرات، واخلطب، 

واملسابقات، واملؤلفات، ومقاطع الفيديو.
واهلل أعلم..

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا..
محمد بن عبداهلل، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين.
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فهرس املصادر واملراجع

1 . - املعارف  دار  ط)1412هـ(  األلباني،  وبدعها:  اجلنائز  أحكام 
الرياض.

إحياء علوم الدين: الغزالي، ط/دار املعرفة - بيروت.. 2
دار . 3 )1409هـ(  ط3  فؤاد،  محمد  حتقيق:  البخاري،  املفرد:  األدب 

البشائر - بيروت.
دار . 4 )1978م(  ط1  عاطف،  حتقيق:  حزم،  ابن  والفروع:  األصول 

النهضة العربية - القاهرة.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي، ط1 )1415هـ( . 5

دار الفكر - بيروت.
األلفاظ اخملتلفة في املعاني املؤتلفة: اجلياني، ط1 )1411هـ( دار . 6

اجليل - بيروت. 
وزارة . 7 الشاملة(  من  إلكترونية  )نسخة  الكويتية:  الفقهية   املوسوعة 

الشؤون واألوقاف الكوينية - الكويت.
أيسر التفاسير: اجلزائري، ط5 )1424هـ( مكتبة العلوم واحلكم - . 8

املدينة املنورة.
عبدالستار . 9 حتقيق:  الزبيدي،  القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج 

أحمد، ط )1414هـ( التراث العربي - بيروت.
الترمذي: املباركفوري، ط/دار الكتب . 10 حتفة األحوذي بشرح جامع 

العلمية - بيروت 
التذكرة في أحوال املوتى وأمور اآلخرة: القرطبي، ط1 )1417هـ( . 11

دار البخاري - املدينة.
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بيان املعاني: مال حويش، ط )1382هـ( مطبعة الترقي - دمشق.. 12
األبياري، ط1 )1405هـ( . 13 إبراهيم  التعريفات: اجلرجاني، حتقيق: 

دار الكتاب العربي- بيروت.
الكتب . 14 مؤسسة  )1416هـ(  ط5  كثير،  ابن  العظيم:  القرآن  تفسير 

الثقافية - بيروت.
تفسير روح البيان: حقي، ط/دار إحياء التراث.. 15
تفسير غريب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابوري، ط1 )1416هـ( . 16

دار الكتب العلمية.
أبي نصر، . 17 ابن  البخاري ومسلم:  تفسير غريب ما في الصحيحني 

ت: زبيدة، ط1 )1415هـ( مكتبة السنة - القاهرة.
تهذيب اللغة: األزهري، ط1 )2001م( دار إحياء التراث العربي - . 18

بيروت.
تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان: ابن سعدي، حتقيق: . 19

اللويحق، ط1 )1420هـ( مؤسسة الرسالة.
اإلمام . 20 مكتبة  )1408هـ(  ط3  الصغير:  اجلامع  بشرح  التيسير 

الشافعي - مصر.
جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري، ط1 )1412هـ( دار الكتب . 21

العلمية - بيروت.
شاكر . 22 أحمد  حتقيق:  الترمذي،  الترمذي:  سنن  الصحيح  اجلامع 

وآخرون، ط/دار إحياء التراث العربي - بيروت.
جمهرة اللغة: ابن دريد، حتقيق: رمزي بعلبكي، ط 1 )1408هـ( دار . 23

العلم للماليني - بيروت.
اجلواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي: ابن قيم اجلوزية، ط . 24

)1418هـ( دار املعرفة.
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اجلامع ألحكام القرآن: القرطبي، ط/دار الفكر - بيروت.. 25
اآللوسي، . 26 املثاني:  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  املعاني  روح 

ط4)1405هـ( دار إحياء التراث العربي- بيروت.
زاد املعاد في هدي خير العباد: ابن القيم، ط/ مؤسسة الرسالة - . 27

بيروت
األنباري، ط )1412هـ( مؤسسة . 28 الناس:  كلمات  الزاهر في معاني 

الرسالة - بيروت.
سلسلة األحاديث الصحيحة: األلباني، ط )1415هـ( مكتبة املعارف . 29

- الرياض.
سلسلة األحاديث الضعيفة: األلباني ط1 )1412هـ( مكتب املعارف- . 30

الرياض.
سنن ابن ماجه: ابن ماجه ط )1401هـ(، دار الدعوة- استانبول.. 31
الكتاب . 32 دار  املصرية،  األوقاف  داود، ط/وزارة  أبو  داود:  أبي  سنن 

العربي- بيروت.
سنن الدارمي: الدارمي، حتقيق: فواز أحمد زمرلي، ط1 )1407هـ( . 33

دار الكتاب العربي - بيروت
إحياء . 34 ط2)1493هـ(  النووي،  مسلم:  صحيح  على  النووي  شرح 

التراث العربي.
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل: ابن قيم . 35

اجلوزية، ط )1398هـ( دار املعرفة - بيروت 
صحيح ابن حبان: حتقيق: شعيب، ط2 )1414هـ(، مؤسسة الرسالة- . 36

بيروت.
البغا، ط 4 . 37 البخاري، حتقيق: د. مصطفى ديب  البخاري:  صحيح 

)1410هـ( دار ابن كثير، دمشق - بيروت.
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الصحاح: اجلوهري، ط1990/4م، دار العلم للماليني - بيروت.. 38
صحيح الترغيب والترهيب: األلباني، ط )1986م( املكتب اإلسالمي- . 39

بيروت
املكتب . 40 )1402هـ(  ط3  األلباني،  وزيادته:  الصغير  اجلامع  صحيح 

اإلسالمي - بيروت.
صحيح سنن ابن ماجه: األلباني، ط1 )1407هـ( املكتب اإلسالمي- . 41

بيروت.
صحيح سنن أبي داود: األلباني، ط )1409هـ( املكتب اإلسالمي - . 42

بيروت.
43 . - املعارف  األلباني، ط1 )1420هـ( مكتبة  الترمذي:  صحيح سنن 

الرياض.
إحياء . 44 ط/دار  فؤاد،  محمد  حتقيق:  مسلم،  اإلمام  مسلم:  صحيح 

التراث العربي - بيروت
45 . - الفكر  دار  )1399هـ(  ط  البخاري:  صحيح  شرح  القاري  عمدة 

بيروت.
دار . 46 )1415هـ(  الطيب، ط2  أبو  داود:  أبي  املعبود شرح سنن  عون 

الكتب العلمية - بيروت.
دار . 47 )1379هـ(  ط  حجر،  ابن  البخاري:  صحيح  شرح  الباري  فتح 

املعرفة - بيروت.
ابن حزم، حتقيق: محمد نصر . 48 والنحل:  امللل واألهواء  الفصل في 

وآخر، ط )1405هـ( دار اجليل - بيروت.
49 . - العلمية  الكتب  دار  )1393هـ(  ط2  اجلوزية،  قيم  ابن  الفوائد: 

بيروت.
لسان العرب: ابن منظور، ط1، دار صادر- بيروت.. 50
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صحيح وضعيف اجلامع الصغير: األلباني، ط/املكتب اإلسالمي.. 51
دار . 52 )1391هـ(  ط2  املناوي،  الصغير:  اجلامع  شرح  القدير  فيض 

املعرفة - بيروت.
الكليات: ألبي البقاء، إعداد: عدنان درويش وآخر، ط 2 )1413هـ( . 53

مؤسسة الرسالة - بيروت.
مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ط3 )2005م( دار الوفاء - مكة.. 54
احملرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن غالب، ت: عبدالسالم، . 55

ط1)1414هـ( دار الكتب العلمية - بيروت.
العربي - . 56 التراث  ابن سيده، ط1 )1417هـ( دار إحياء  اخملصص: 

بيروت.
عبدالقادر، . 57 مصطفى  ت:  احلاكم،  الصحيحني:  على  املستدرك 

ط1)1411هـ( دار الكتب العلمية - بيروت.
مسند أبي داود الطيالسي: الطيالسي، طبعة دار املعرفة، بيروت - . 58

لبنان.
مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن املثنى، حتقيق: حسني سليم، ط1 . 59

)1404 هـ( دار املأمون للتراث- دمشق.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل، ط/مؤسسة قرطبة . 60

- القاهرة.
مسند اإلمام أحمد: أحمد بن حنبل، حتقيق: شعيب، ط2)1420-. 61

1999( مؤسسة الرسالة - بيروت.
مشكاة املصابيح: التبريزي، حتقيق: األلباني، ط3 )1405هـ( املكتب . 62

اإلسالمي - بيروت.
ط . 63 وآخرون،  عبداهلل  محمد  حتقيق:  البغوي،  التنزيل:  معالم 

)1409هـ( دار طيبة - الرياض.
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املعجم الصغير: الطبراني، ط )1403هـ( دار الكتب العلمية - بيروت.. 64
املعجم األوسط: الطبراني، حتقيق: طارق عوض اهلل، ط )1415هـ( . 65

دار احلرمني - القاهرة.
املعجم الكبير: الطبراني، حتقيق: حمدي عبداجمليد، ط1 )1400هـ( . 66

مطبعة الوطن العربي - بغداد.
معجم لغة الفقهاء: قلعجي، ط2 )1408هـ( دار النفائس - بيروت.. 67
معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، ط2 )1420هـ( دار اجليل - بيروت.. 68
مفردات ألفاظ القرآن: الراغب، ط2 )1418هـ( دار القلم - دمشق.. 69
املوسوعة الطبية الفقهية: أحمد كنعان، ط1 )1420هـ( دار النفائس- . 70

بيروت.
ط2 . 71 عبدالباقي،  فؤاد  محمد  حتقيق:  أنس،  بن  مالك  املوطأ: 

)1413هـ( دار احلديث - القاهرة.
ابن اجلوزي، ت: . 72 والنظائر:  الوجوه  علم  النواظر في  األعني  نزهة 

محمد كاظم، ط )1404هـ( مؤسسة الرسالة- بيروت.
النهاية في غريب احلديث واألثر: ابن األثير، ط )1979م( املكتبة . 73

العلمية - بيروت.
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دللت يف مفهوم �لرحمة
بني �لإ�سالم و�مل�سيحية

در��سة مقارنة

إعداد: 
د. بدرية بنت محمد عبدالله الفوزان

كلية التربية - قسم الدراسات اإلسالمية
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني 
نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم، وبعد: 

ک  ک        ک  گ  گ   گ   اإلنسان أكرم مخلوقات اهلل قال تعالى: )  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں( 
طريق  يرشدونه  رساًل  إليه  اهلل  أرسل  له  التكرمي  متام  ومن   ]70 ]الإ�سراء: 

اخلير في الدنيا واآلخرة، ولكن كثيًرا من البشر زاغوا عن الدين احلق، 
وانحرفوا عن منهج الصدق، وعلى رأس من انحرف من البشر أهل الكتاب 
فلقد ضلت منهم العقول واألفهام، وانحرفوا عن دين احلق الذي بينه لهم 
على ألسطنة رسله الكرام، فامتدت أيديهم إليها بالتحريف والتبديل، بل 
هلل تعالى، وقد عني القرآن الكرمي ببيان  قد كتبوها بأيديهم ثم نسبوها 

)ڤ   تعالى:  قال  احلق  الدين  إلى  ودعاهم  احملرفة،  الكتاب  أهل  عقائد 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ذلك  يتناول جانًبا من  البحث  أن هذا  ]اآل عمران:64[ وحسبي  ڈ( 

االنحراف. 
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مشكلة البحث:
املقدس«  »الكتاب  وفي  الكرمي  القرآن  في  ذكرت  التي  القضايا  من 
الرحمة موضوع املؤمتر، والتي انحرف أهل الكتاب في بيان دالالتها في 
حقهم، والتي هي من شئون دينهم، ومن نعمة اهلل عز وجل أن سلم القرآن 
ولذلك  اسرائيل،  بني  بشؤون  يتعلق  فيما  حتى  والتبديل،  النقص  من 
أعلنها صراحة القرآن الكرمي أن بيانه ملا اختلف أهل الكتاب إمنا هو من 

مقاصده األولى،  فكانت أهمية هذا املوضوع: 
)دالالت في مفهوم الرحمة بني اإلسالم واملسيحية -دراسة مقارنة( 
لتوضيح بعض دالالت الرحمة واملتعلقة بأهل الكتاب التي انحرفوا في 

مفهومها عن جادة الصواب. 

هدف الدراسة:
ومقارنتها  الكتاب،  ألهل  الكرمي  القرآن  في  الرحمة  دالالت  إبــراز 

مبفهوم الرحمة من خالل نصوص الكتاب املقدس. 
توضيح دالالت مفهوم الرحمة في الكتاب املقدس، وإبراز االنحراف 

الواقع فيه. 

منهج البحث:
واستنباط«  »تفسير،  في  يتمثل  حتليلي  منهج  وفق  البحث  سيكون 

لآليات أو النصوص متمثاًل في: 
الكتاب  القرآنية، ومن نصوص  اآليات  العلمية من خالل  املادة  جمع 

املقدس لتحديد مفهوم ودالالت الرحمة بأهل الكتاب. 
االستفادة من كالم أهل العلم في شرح نصوص اآليات. 

العناية بأقوال أهل العلم في هذا الباب في الرد والشرح. 



403

تقسيم البحث:
سيشمل البحث متهيد وفصلني: 

التمهيد: تعريف مبصطلحات الدراسة ) الرحمة، أهل الكتاب، الكتاب 
املقدس(. 

الفصل األول: الرحمة بأهل الكتاب في القرآن الكرمي: 
)ۓ  ڭ  ڭ   داللة الرحمة في قوله تعالى:  املبحث األول: 

ڭ( ]مرمي: 21[.

 . املبحث الثاني: داللة الرحمة في رفع  عيسى
املبحث الثالث: داللة الرحمة في عودة  عيسى . إلى األرض. 

خالل  من  الكتاب  أهل  من  باملؤمنني  الرحمة  داللــة  الرابع:  املبحث 
نصوص القرآن الكرمي

املبحث اخلامس: الرحمة والعدل مع احلواريني. 
الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب املقدس 

املبحث األول: مفهوم الرحمة في الكتاب املقدس ومظاهرها. 
املبحث الثاني: العالقة بني اخلطيئة والرحمة. 

املبحث الثالث: العالقة بني الرحمة والعدل والعقاب. 
املبحث الرابع: العالقة بني الرحمة والتوبة. 

اخلامتة والنتائج والتوصيات. 
املراجع. 
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متهيد
التعريف مبصطلحات الدراسة

املعنى اللغوي للرحمة: 
ذكر ابن فارس � )رحم( الراء واحلاء وامليم: أصٌل واحٌد؛ يدلُّ على 
َف عليه،  الّرّقة والعطف والرأفة، يقال: َرِحَمه ويَْرَحُمه، إذا َرقَّ له وتعطَّ
يت َرِحُم األنثى َرِحًما من هذا، ألّن منها  ِحم: َعالقة القرابة، ثم سمِّ والرَّ

ما يكون ما يُْرَحُم َويَُرّق له ِمن ولد«)1(، قال تعالى: )ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ( ]الكهف: 81[.

والرحمة: رقة تقتضي اإلحسان إلى املرحوم، وقد تستعمل تارة في 
الرقة اجملردة، وتارة في اإلحسان اجملرد عن الرقة. 

وفي االصالح: 
واملصالح  املنافع  إيصال  تقتضي  الرحمة صفة   :� القيم  ابن  قال 
إلى العبد، وإن كرهتها نفسه، وشقت عليها، فهذه هي الرحمة احلقيقية، 
فأرحم الناس بك من أوصل إليك مصاحلك، ودفع املضار عنك، ولو شق 

عليك في ذلك)2(.
بيروت،  الفكر،  دار   ، زكريا،  بن  بن فارس  أبو احلسني أحمد  ابن فارس،  اللغة،  معجم مقاييس   )1(

الطبعة الثانية، 1418هـ ـ 1998م، ص 884
)2(    انظر: إغاثة اللهفان /ابن القيم، 196-157/2
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العقوبة ما طمع  من  اهلل  املؤمن ما عند  يعلم  لو   :S الرحمة  نبي  وقال 
بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند اهلل من الرحمة ما قنط من جنته أحد()1(. 
وقد أجمع سلف هذه األمة على وصف اهلل بأنه » رحيم » وعلى أن من 
صفاته » الرحمة »، وأثبتوا هذه الصفة، كما أثبتها سبحانه لنفسه وأثبتها 
تعالى:  قال  الراحمني،  أرحــم  هو  شأنه  جل  أنه  ثبت  قد  بل   S نبيه  له 
)چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ( 

]الأعراف:81[، فهي صفة من صفات اهلل، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف 

األمة، قال تعالى: )ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ     ۅ( ]احلديد:28[.

أهل الكتاب:
كتاب  على  األصــل  في  دينه  قــام  من  كل  على  يطلق  املصطلح  هــذا 
سماوي وإن حرف وبدل بعد)2(؛ وقال املاوردي �: »وأهل الكتاب هم 
 :� تيمية  ابن  وقال  واإلجنيل)3(،  التوراة،  وكتابهم  والنصارى  اليهود 

»أهل الكتاب اسم يتناول اليهود، والنصارى«)4(.

الكتاب املقدس:
وكلمته،  اهلل  من  وحي  أنه  والنصارى  اليهود  يعتقد  الذي  الكتاب  هو 
باعتبار االسم  املقدس« هو  »الكتاب  ذكر  وإن  »بايبل«  ويطلق عليه اسم 
وليس الصفًة، النصارى يقدسون كال من العهد القدمي، والعهد اجلديد، 
ويضمونها في كتاب واحد يطلقون عليه اسم »الكتاب املقدس«)5(، وهذا 

)1(    أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبو هريرة 2109/4 حديث رقم )2755(
)2(    انظر: البحر احمليط، أبو حيان، 382/2
)3(    األحكام السلطانية، للماوردي، ص142

)4(     اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ابن تيمية، 72/3
)5(    انظر: دراسات في األديان اليهودية والنصرانية، سعود بن عبدالعزيز اخللف، ص 197
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الكتاب املزعوم أنه مقدس ينقسم إلى قسمني رئيسني هما:
 األول: يسمى )العهد القدمي أو العتيق( Old Testament ويحتوي على 
األسفار املنسوبة إلى موسى واألنبياء من بعده الذين كانوا قبل 

. عيسى
على  ويحتوي   New Testament اجلــديــد(  )العهد  يسمى  الثاني: 
األناجيل، وما يتبعها من األسفار املنسوبة للحواريني وتالمذتهم، 
العهد  يقدسون  الذين  النصارى  من  والتسمية  التقسيم  وهذا 
عندهم،  املقدس"  "الكتاب  هو  ومجموعهما  واجلديد،  القدمي 

ويعتقدونه وحًيا ُكتب بإلهام من الروح القدس ملؤلفيها. 
واإلجنيل عند املسلمني: هو الكتاب الذي أنزله اهلل تعالى على عيسى 

)ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ    تعالى:  قال  ونــوًرا)1(   هدى 
ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  ی  

ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت  

متىت   يت  جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح( ]املائدة: 64[.

)1(    املرجع السابق، ص199
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الفصل األول
الرحمة بأهل الكتاب في القرآن الكرمي 

املبحث األول
داللة الرحمة في قوله تعالى: )ی  ی  ی  ی  

جئ  حئ  مئ  ىئ( ]مرمي: 25[

أن  الناس  من  فرق  على  عز  فقد   S عيسى  ميالد  وإعجاز  لغرابة 
إبــرازه، فجعلت تضفي على  وتدرك احلكمة في  تتصوره على طبيعته، 
عيسى ابن مرمي  صفات ألوهية، وتعكس احلكمة من خلقه على نحو 
  عجيب، انعكس على عقيدة التوحيد! وتتجلى الرحمة في في خلقه
بقوله: ولنجعله آية للناس ورحمة ﴾من خالل تفاسير العلماء لهذه اآلية: 

تعالى: . 1 قوله  في   � الطبري  قال  وصدقه:  به  آمن  ملن  رحمة 
)ۓ  ڭ  ڭ( وكي جنعل الغالم الذي نهبه لك عالمة 

وحجة على خلقي أهبه لك، » َوَرْحَمًة ِمنَّا » يقول: ورحمة منا لك، 
وملن آمن به وصدقه أخلقه منك()1(.

تفسير . 2  � كثير  ابن  احلافظ  ذكر  نبًيا:  أن جعله  اهلل  من  رحمة 
قوله تعالى: )ۓ  ڭ  ڭ( أي: داللة وعالمة للناس على 
  قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم، فخلق أباهم آدم

)1(    جامع البيان عن تأويل أي القران، الطبري، 306/4
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من غير ذكر وال أنثى، وخلق حواء من ذكر بال أنثى، وخلق بقية 
ذكر،  بال  أنثى  أوجده من  فإنه  إال عيسى،  وأنثى  ذكر  الذرية من 
فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته، وعظيم سلطانه 

فال إله غيره وال رب سواه)1(. 
أما قوله: )ڭ    ڭ( ]مرمي: 21[ أي: وجنعل هذا الغالم رحمة من اهلل 
نبًيا من األنبياء، يدعو إلى عبادة اهلل تعالى وتوحيده، كما قال تعالى 

في اآلية األخرى: )وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئمئ   ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ( ]اآل عمران: 45- 46[ أي: يدعو إلى 
 � عبادة ربه في مهده وكهولته، وظاهر كالم احلافظ ابن كثير 
اهلل  وداعًيا، فرحمة  إليهم هادًيا  اهلل  بعثه  للخلق، حيث  أنه رحمة 
بعيسى هو أن اجتباه واصطفاه، واختاره وجعله رسواًل نبًيا وجعله 
تعالى:  قوله  في   � الشنقيطي  قال  الرسل،  من  العزم  أولي  من 

ڭۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ     ھ   ھ   ھ   )ہ  

ۇ  ۆ  ۆ( ]مرمي: 21[. 

رحمة من اهلل بأم عيسى مرمي : ال شك في أن هذه الوالدة . 3
كانت سبًبا لذكر مرمي بالذكر احلسن، والثناء اجلميل، قال تعالى: 

)  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ( ]مرمي: 16[

رحمة لبني إسرائيل أواًل وللبشرية جميًعا، بإبراز هذا احلادث الذي . 4
يقودهم إلى معرفة اهلل وعبادته وابتغاء رضاه، قال السعدي �: 
]مرمي: 21  )ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ( 

[: تدل على قدرة اهلل تعالى، وعلى أن األسباب جميعها، ال تستقل 

)1(    انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 201/4
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بالتأثير، وإمنا تأثيرها بتقدير اهلل، فيرى عباده خرق العوائد في 
النظر  ويقطعوا  األسباب،  مع  يقفوا  لئال  العادية،  األسباب  بعض 
بعث  أن  عليهم،  نعمه  وأكبر  رحمة،  فكان  ومسببها  مقدرها  عن 
فيهم رسوال، يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب واحلكمة، 
فيؤمنون به، وحتصل لهم سعادة الدنيا واآلخرة، « َوَكاَن » أي: وجود 
عيسى  على هذه احلالة »أَْمًرا َمْقِضّيًا « قضاء سابًقا، فال بد 

من نفوذ هذا التقدير والقضاء، فنفخ جبريل  في جيبها)1(.

املبحث الثاني
داللة الرحمة في رفع عيسى 

في كتاب اهلل قد دلت اآليات على رفع نبي اهلل عيسى إلى السماء، 
وبني العلماء أنه رفع بروحه وجسده، ومن هذه اآليات قوله تعالى: )ٿ  ٿ  
تيمية  ابن  قال   ،]  55 ]اآل عمران:  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ( 
�: « وأما قوله تعالى: )إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من  الذين 
كفروا( هذا دليل على أنه لم يَْعِن بذلك املوت، إذ لو أراد بذلك املوت، لكان 
عيسى في ذلك كسائر املؤمنني، فإن اهلل يقبض أرواحهم، ويعرج بها إلى 
السماء فعلم أن ليس في ذلك خاصية وكذلك قوله: )ومطهرك من الذين 
كفروا( لو كان قد فارقت روحه جسده؛ لكان بدنه في األرض كبدن سائر 
بقتله،  االدعاء  على  رّد سبحانه  وكذلك  األنبياء«)2(.  من  غيره  أو  األنبياء 

) ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   أو صلبه بقوله: 
چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

)1(    تفسير السعدي، 234/6
)2(     مجموع الفتاوى  322/4- 323
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کک   گ  گ  گ( قوله: )بل رفعه اهلل إليه( يَُبيِّن أنه رفع ببدنه وروحه، 
كما ثبت في الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه، وهذا الرفع حقيقي يفسره ما 
ثبت عن النبي S: أن عيسى ينزل آخر الزمان وفي حديث أبي هريرة 
 قال: قال: رسول اهلل: S )والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مرمي حكًما مقسًطا فيكسر الصليب، ويقتل اخلنزير، ويضع اجلزية 
ويفيض املال حتى ال يقبله أحد()1(«، وجمهور النصارى يقرون برفعه لكن 
بعد الصلب، قال الشوكاني �: )وثبت في األناجيل كلها أن اهلل سبحانه 
رفع عيسى   بعد الصلب، في زعمهم كما هو محرر هنالك، وال يخالف 
في ذلك أحد من النصارى، وذكره القرآن الكرمي، واحلاصل أن رفعه إلى 
السماء متفق عليه بني جميع املسلمني، وجميع النصارى، ولم يقع اخلالف 

بينهم، إال في كونه رفع قبل الصلب أو بعده()2(. 

وتتجلى رحمة الله في رفع عيسى   فيما يلي: 
رحمة بعيسى : حيث أبطل كيد اليهود له، وردهم عنه، وحفظه . 1

من مكرهم حلكمة أرادها اهلل، لذلك ختمت آية الرفع باملدح قال 
واإلماتة ال   ] النساء: 58ـ    ) ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ( تعالى: 
مدح فيها، وهذا رحمة من اهلل بعيسى  بل هي أمر طبيعي ال 
وجه لتخصيص املدح، َفَبَيَنّ أن الرفع وإن كان غير معهود ومتعذر 
على البشر، فليس عسيًرا على قدرة اهلل وحكمته، وأي تخصيص 

للقدرة واحلكمة في إماتته موًتا عادًيا. 
في رفع عيسى  حًيا وإبقاؤه قروًنا رحمة له  ونصًرا له من . 2

اهلل أيده به على من كذبه من أهل الكتاب، وذكر ذلك  احلق سبحانه 
ھ   ھ   ھ    ہہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ( بقوله: 

)1(    صحيح البخاري، كتاب أشراط الساعة، حديث رقم 3449، صحيح مسلم، 193/2
)2(    إرشاد الثقات، الشوكاني، ص 58 
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قون به إذا نـزل  ھ  ے( الن�ساء:159[، ومعنى ذلك: أّن جميعهم يصدِّ
لقتل الدّجال، فتصير امللل كلها واحدة، وهي ملة اإلسالم احلنيفّية، 
دين   وهذا رحمة ونصر من اهلل له، ولدينه دين الرسل جميًعا. 

وذكر أن رجال قال للحسن: يا أبا سعيد، قول اهلل عز وجل: )وإن 
من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته( قال: قبل موت عيسى، 
وإن اهلل رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاًما يؤمن 
به البر والفاجر)1("، أي: مؤمنهم وكافرهم سيعترف ويقر بأنه لم 
يصلب وهو حي، وهذا رحمة ونصر له من اهلل، وقد ورد عن ابن 
: »وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته، »قال:  عباس 
ُضرب  وإن  قــال:  مــرمي،  ابن  بعيسى  يؤمن  حتى  يهودي  ال ميوت 

بالسيف، يتكلم به. قال: وإن هوى، يتكلم به وهو يَْهِوي«)2(.

املبحث الثالث 
داللة الرحمة في عودة عيسى  إلى األرض

الدجال،  خروج  من  الساعة  بأشراط  ونؤمن   «  :� الطحاوي  قال 
ونزول عيسى ابن مرمي  من السماء«)3( وهذا هو معتقد أهل السنة 
  وتتجلى الرحمة في نزول عيسى   واجلماعة في نزول عيسى

فيما يلي: 
من الرحمة قتله للدجال، وهو كذاب من بني آدم يخرج في آخر . 1

الزمان، يدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه رب العاملني، ويفتنت به اخللق، 
)1(     تفسير ابن كثير، 23/2

)2(     جامع البيان، الطبري، 45/3
)3(    العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الطحاوي، 564
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فكان قتل عيسى  له رحمة من اهلل باخللق، ويكون بعد ذلك إمام 
املسلمني في زمانه، ويأخذ بشريعة اهلل، وأجمع على هذا أصحاب 
النبي S واملسلمون بعده، قال اإلمام أحمد �: “أصول السنة 
S واالقتداء  اهلل  عندنا: التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول 
بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضاللة” ثم ذكر جملة من عقيدة 
أهل السنة، فقال: “واإلميان   كنت جمعت ملحقا خاًصا ببعض 
الصور وأثبت عدًدا من الروابط على الشبكة املعلوماتية لبعض أن 
املسيح الدجال خارج مكتوب بني عينيه )كافر(، واألحاديث التي 
جاءت فيه واإلميان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مرمي  ينزل 

فيقتله بباب لد”)1(.
من دالئل الرحمة أنه ينزل حكما مقسطا، ويحيي من أمور شرعنا . 2

مـا هجـره الناس، قال رسول اهلل S: )والذي نفسي بيده ليوشكن 
ويقتل  الصليب،  فيكسر  مقسًطا  حكًما  مرمي  ابن  فيكم  ينزل  أن 
اخلنزير، ويضع اجلزية، ويفيض املال حتى ال يقبله أحد()2(. قال 
النووي �: قوله S: »فيكم« أي: في هذه األمة، وإن كان خطاًبا 
لبعضها ممن ال يدرك نزوله، وقوله S: »حكما« أي: ينزل حاكًما 
بهذه الشريعة، ال ينزل نبًيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل 

هو حاكم من حكام هذه األمة)3(. 
خامت  محمد  وكون    عيسى  نزول  أحاديث  بني  تعارض  ال  لذا 
املسلمة  باألمة  الرحمة  من  وهذا  ا؛  أبــدً بعده  نبي  ال  وأنه  النبيني، 

)1(    طبقات احلنابلة للقاضي أبي يعلى، 241/1- 243
)2(    صحيح البخاري )بشرح فتح الباري(، كتاب: البيوع، باب: قتل اخلنزير، )4/ 483(، رقم )2222(. 
صحيح مسلم )بشرح النووي(، كتاب: اإلميان، باب: نزول عيسى ابن مرمي حكمـًا بشريعـة نبينـا 

محمـد S، )2/ 579(، رقم )382(. 
)3(    شرح صحيح مسلم، النووي، حتقيق: عادل عبداملوجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، 

مكة املكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، )2/ 581(. 
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حتى ال تقع في الشبه أنه نبي، قال ابن حجر : لو تقدم عيسى 
مبتدًئا  أو  نائًبا  تقدم  أتراه  ولقيل:  إشكال،  النفس  لوقع في  إماًما 
شرًعا، فصلى مأموًما لئال يتدنس بغبار الشبهة في قوله S: "ال 
الوقوع في االختالف والفرقة  األمة من  اهلل  نبي بعدي«)1(، فرحم 
بنزوله، لذا ورد أنه يصلي خلف إمام من هذه األمة -وهو املهدي 
املنتظر- رحمة من اهلل بها وتكرمة لها بني األمم، فقد روي عن جابر 
بن عبداهلل قال: سمعت النبي S يقول: )ال تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على احلق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى ابن 
مرمي  فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: ال، إن بعضكم على 

بعض أمراء تكرمة اهلل هذه األمة«()2(.

املبحث الرابع
داللة الرحمة باملؤمنني من أهل الكتاب

من خالل نصوص القرآن الكرمي

اإلسالم أعطى كل ذي حق حقه، واعترف لآلخرين مبا هم عليه من 
)ھ  ھے    تعالى:  الناس أشياءهم، فاحلق حق، قال  خير، ولم يبخس 
]اآل  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈۈ( 
عمران[، جاءت هذه اآلية في سياق احلديث عن أهل الكتاب، وبيان أن: 

)ڄ  ڄ    ڄ  ڃ( ]اآل عمران:110[. 

قال الطبري �: في قوله: ) ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ( ليسوا سواء 
)1(    فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، حتقيق: محب الدين اخلطيب وآخرين، 

دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، )6/ 570( بتصرف يسير
)2(    صحيح مسلم )بشرح النووي(، كتاب: اإلميان، باب: نزول عيسى ابن مرمي حاكًما بشريعة نبينا 

محمد S، )2/ 580(، رقم )388(. 
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في موقفهم من اإلسالم، فبعضهم مؤمن به، مستسلم ملا جاء به، وبعضهم 
ابن  عباس  قوله: ملا  به، وقد روي عن  معرض عنه، رافض ملا جاء 
بن  وأسد  سعية،  بن  وأسيد  سعية،  بن  وثعلبة  سالم،  بن  عبداهلل  أسلم 
عبيد، ومن أسلم من يهود معهم، فآمنوا، وصدقوا، ورغبوا في اإلسالم، 
ورسخوا فيه، قالت: أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن مبحمد، وال 
تبعه إال أشرارنا  ! ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم، وذهبوا إلى 
ھ  ھ(   ( قال:  قتادة،  عن  وروي  ســواء(،  )ليسوا  اهلل:  فأنزل  غيره، 
ليس كل القوم هلكى، قد كان هلل فيهم بقية)1(.  وقد رجح الطبري � أن 
قوله: )من أهل الكتاب أمة قائمة( َمْدٌح ملؤمني أهل الكتاب، ووصف لهم 

بصفتهم، وهذا من رحمة اهلل بأهل الكتاب وإنصاف للمؤمنني منهم. )2(
ويتجلى إنصاف القرآن ورحمته بأهل الكتاب فيما يلي: 

ذكر تأثر بعضهم بالوحي عند سماعه قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  . 1
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ( ]املائدة:83[ يقول الطبري�: » 

مما عرفوا من احلق »، يقول: فيض دموعهم، ملعرفتهم بأّن الذي 
)3( . يُتلى عليهم من كتاب اهلل الذي أنـزله إلى رسول اهلل حقٌّ

وذكر الطبري �: في سبب نزول اآلية، قال: بعث النجاشي إلى 
عليهم  فقرأ  بخبره،  ويأتونه  يسألونه  رجاًل  اثنى عشر   S النبي 
رسول S القرآن، فبكوا، وكان منهم سبعة رهباٍن وخمسة قسيسني، 
أو خمسة رهبان، وسبعة قسيسني فأنـزل اهلل فيهم: )وإذا سمعوا 
ما أنـزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع()4( يعني: أنهم 

)1(    انظر: جامع البيان، الطبري، 440/2
)2(    انظر: جامع البيان، الطبري، 435/2
)3(    انظر: جامع البيان، الطبري 132/2

)4(    جامع البيان، الطبري، 123/2
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عرفوا بعض احلق، وهو القرآن الكرمي الذي يصدق كتابهم »التوراة 
واإلجنيل« فتأثروا به رحمة ورقة، قال الرازي �: “عرفوا بعض 
احلق وهو القرآن فأبكاهم اهلل فكيف لو عرفوا كله«)1(، تأثروا به 
رحمة منهم ملعرفتهم احلق، والقران أشار لهذه الرحمة لهم وجعلها 
قرأنا يتلى، ألنه دين الرحمة، وهذا الثناء للمتقدمني منهم فقط”. 

من الرحمة في القرآن الثناء على بعض النصارى -ال جميعهم-، . 2
بوصفهم بالقرب واملودة والرحمة للمسلمني، قال تعالى: )ے  
ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
]املائدة: 82[،  ې    ې  ې  ى  ى  ائائ( 
النجاشي  مخصوصني،  »نصارى  هنا:  املــراد   � الطوفي  قال 
وأصحابه أهل احلبشة ال جميع النصارى، بدليل وصفهم بأنهم 
ميان  ِباإْلِ ِللنَصاَرى  مْدٌح  هذا  في  وليْس  ورحمة«)2(،  مودة  أقرب 
َواَل َوْعد لَهْم بالنجاة ِمَن العذاب، واستحقاق الثواب وإمنا  ِباللَّه، 

فيه  أنهم أقرب مودة )3(. 
من رحمة اإلسالم بأهل الكتاب دعوتهم وترغيبهم في اإلميان: قال . 3

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ( تعالى: 
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ( ]اآل عمران:110[، أي: ولو 
صدق أهل التوراة واإلجنيل من اليهود والنصارى مبحمد S وما 
جاءهم به من عند اهلل؛ لكان خيًرا لهم عند اهلل في عاجل دنياهم 

)1(     التفسير الكبير، الرازي، 56/3
)2(    اإلشارات اإللهية، الطوفي، 135/2

)3(    اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 111-107/3
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يفيئون  لعلهم  املرغبات  من  بألوان  رغبهم  ولذا  آخرتهم،)1(  وآجل 
إلى اهلل رحمة منه بهم سبحانه وتعالى ومنها: 

من رحمة اإلسالم أنه وعد املؤمنني من أهل الكتاب باجلزاء أ. 
املضاعف قال تعالى: ) ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ابن  قال  ]الق�س�س: 54-53[،  ڃ  چ  چ  چ  چ( 
الكتاب  أهل  من  قوًما  ذكــره  تعالى  بذلك  )يعني   :� جرير 
آمنوا برسوله وصدقوه، فقال: الذين آتيناهم الكتاب من قبل 
يؤتون أجرهم مرتني  القرآن يؤمنون...  القرآن هم بهذا  هذا 
مبا صبروا()2(، ودل أيًضا على معنى اآلية حديث أبي موسى 
 أن رسول اهلل S، قال: )ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل 
من أهل الكتاب آمن بنبيه، وأدرك النبي S، فآمن به واتبعه 
وصدقه فله أجران. ( )3(، وما الترغيب في األجر العظيم الذي 
أعده اهلل تعالى ملن آمن بالرسول S  من أهل الكتاب، والذي 

يفوق أجر غيرهم، وهذا رحمة وترغيب لهم في اإلميان. 
من رحمة اإلسالم بهم أن جعل لهم منزلة خاصة في املعاملة ب. 

والتشريع: وهذه وسيلة ترغيب أخرى ألهل الكتاب في اإلسالم 
وحثهم على اتباعه، ومن األمثلة على هذه املعاملة إباحة طعام 

أهل الكتاب والزواج منهم، قال تعالى: )ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  
ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ  

)1(    انظر: جامع البيان الطبري، 107/7
)2(    جامع البيان، الطبري، 56/20

)3(    صحيح البخاري )1096/3( وصحيح مسلم )134/1( واللفظ له
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ی    ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   
ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب( ]املائدة:5. 

من الرحمة إطالق وصف »أهل الكتاب » )1(، وهذا تزكية لهم ج. 
لم يرث ما  عز وجل بهم، ممن  اهلل  عن غيرهم، جتلي رحمة 

ورثوه من الكتب، ولم يبعث لهم ما بعث من الرسل. 
الطرق د.  أمثل  إلى  الكرمي  القرآن  أرشد في  أنه  اهلل  من رحمة 

إال  دينهم  في  مجادلتهم  عن  ونهى  الكتاب،  أهل  محاجة  في 
باحلسنى؛حتى ال يوغر الصدور ويوقد اللدد واخلصومة، بل 

ۇ  ۆ    ( واحد قال تعالى:  اهلل  أمر باإلقناع بأن دين 
ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ  
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  

وئ( ]العنكبوت: 29[. 

املبحث اخلامس
داللة الرحمة باحلواريني

من خالل نصوص القرآن الكرمي

 وأتباعه، سموا حواريني ألنهم  احلواريون هم: أصحاب عيسى 
)ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     تعالى:  )2( قال  أنصاره، 
ب)الذين  ووصفوا  موضعا،   )32( في  الكتاب  بأهل  والنصارى  اليهود  وصف  القرآن  في  ورد       )1(
آتيناهم الكتاب، والذين أوتوا الكتاب ( )24( موضًعا. انظر: املعجم املفهرس أللفاظ القران، مادة 

كتب، ص595-592
وأخوه  زبدي،  بن  ويوحنا  أندراوس،  وأخوه  بطرس،  وهم: سمعان  رجال  اثنا عشر  واحلواريون      )2(
بن  ويعقوب  وبرثوملاوس،  وفيليبس،  وتوما  العشار،  ومتى  سمك-  -صيادو  كلهم  وهؤالء  يعقوب 

حلفي، ولباوس، وسمعان القانوي، ويهوذا األسخريوطي.
انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، 265/13.



418

وئ    وئ   ەئ    ەئ     ( ىت(،  مت   خت   حت   جت   ىبيب   مب   خب   حب   يئجب  
ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   
ی  ی  جئ( ]اآل عمران: ، 52[، كان جواب احلواريني دااًل على 
أنهم علموا أن نصر عيسى ليس لذاته؛ بل هو نصر لدين اهلل، قال شيخ 
في  ذكرهم  تعالى  اهلل  فإن  احلواريون  وأما   «  :� تيمية  ابن  اإلســالم 

القرآن، ووصفهم باإلسالم، واتباع الرسول وباإلميان باهلل«)1(. 
وتتجلى الرحمة مع احلواريني فيما يلي: 

أتباع عيسى . 1 وأنهم  عليهم  والثناء  وإنصافهم  بهم مبدحهم  الرحمة 
عيسى  وعبودية  بالتوحيد  وأقــروا  بشرعه،  آمنوا  بعثته  وقت   

پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ       ( وجــل  عــز  هلل  وأمــه  املسيح 
پ  پ   پ( ]اآل عمران:53[، فعقيدتهم اإلميان باإلجنيل 

املنزل الذي لم يحرف، وآمنوا مبحمدS حيث قالوا: )پ  
: “معناه اجعلنا من أمة محمد  پ   پ(قال ابن عباس 

S في أن نكون ممن يشهد على الناس”)2(.
تقديًرا . 2 اهلل؛  عباد  خواص  من  أنهم  اعتقاد  والعدل  الرحمة  من 

ملكانتهم وأنهم أخلص أتباع األنبياء، خصهم سبحانه بالذكر في 
لنبيهم،  نصرتهم  في  بهم  باالقتداء  األمــة  آمــًرا  الكرمي،  القرآن 
)مامن   :S قال:  بـ«احلواريني«  سموا  حتى  مكانتهم  سمت  وقد 
نبي بعثه اهلل في أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب 
أتباع  عموم  يشمل  وهــذا  ــأمــره()3(،  ب ويقتدون  بسنته  يــأخــذون 

)ی    قال تعالى:  األنبياء ومنهم »احلواريني« أتباع عيسى 
)1(    اجلواب الصحيح«، ابن تيمية، 2 /348.

)2(    احملرر الوجيز، ابن عطية األندلسي، 103/3.
)3(    صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر باليد...، حديث )50(.
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ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جتحت   خت  
مت  ىت  يت  جثمث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخحخ  مخ  جس  
حس   خس  مس  حص  مصجض( ]ال�سف: 14[، قال أبو العباس القرافي 
عباد  من خواص  وأنهم  فيه،  نزاع  ال  احلواريني  تعظيم  »إن   �
اهلل الذين اتبعوا عيسى  ولم يبدلوا، وكانوا معتقدين بظهور 
نبينا محمد S آخر الزمان، على ما دلت عليه كتبهم، وإمنا كفر 
وخالف احلادثون بعدهم")1( فكانت رحمة اهلل للحواريني بنصرهم 
وتأييده لهم، وثناءه في كتابه على من آمن منهم بعيسى رسول من 
اهلل فقط ! قال عبدالرزاق الرسعني عن حذاق العلماء: »واهلل ما 
  اتبعه من ادعاه ربــا«)2(، وفي هذا ثناء على املتبعني لعيسى 

اعتراًفا بنبوته ورسالته، بخالف من اتخذه من دون اهلل إلًها. 

)1(    األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة، شهاب الدين القرافي، ص 76.
)2(    رموز الكنوز، عبدالرزاق الرسعني، 196/1.
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الفصل الثاني
مفهوم الرحمة في »الكتاب املقدس«

املبحث األول
الرحمة في »الكتاب املقدس«

هذه  وذكــرت  اهلل،  صفات  من  صفة  الرحمة  املقدس«  »الكتاب  في 
»كونوا  اجلبل:  على  عظته  في  املسيح  قال  مرات  عدة  اهلل  عن  الصفة 

رحماء كما أن أباكم أيًضا رحيم«)1(.
بحسب  اهلل  يعاقبنا  أال  هي  املقدس«:  »الكتاب  في  الرحمة  مفهوم 
استحقاقنا -كبشر- بخطايانا، وأن يباركنا اهلل بغض النظر عن حقيقة 
الدينونة، ويظهر  فالرحمة هي اخلالص من  لها،  كوننا غير مستحقني 

هذا املفهوم من خالل النصوص: 
في العهد القدمي: هناك اقتناع راسخ على أن اهلل اختار بني اسرائيل 
وقت اخلروج من مصر، »رحمة« منه، وخصهم بذلك، فقد ورد في سفر 
اخلروج: » إني نظرت إلى مذلة شعبي وسمعت صراخهم وعلمت بكربهم 

فنزلت ألنقذهم«)2(، فاهلل من رحمته لم يحتمل مذلة شعبه اخملتار. 
أن  الكتاب  أهل  باعتقاد  املقدس«؛  »الكتاب  قلب  هي  اإللهية:  الرحمة 

)1(    لوقا 6: 16.
)2(     اخلروج، 8/3، 16
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اهلل أظهر محبته ورحمته في جتسده وموته -والعياذ باهلل- على الصليب، 
وقيامته ليعطي احلياة األبدية، لكل من يؤمن به، كما قال يوحنا الرسول: 
«بهذا قد عرفنا احملبة أن ذاك قد بذل نفسه من أجلنا فيجب علينا أن نبذل 
نفوسنا من أجل األخوة »)1(، وبكل ثقة وبهذه الطريقة يسألون اهلل الرحمة!

وتظهر الرحمة باعتقاد أهل الكتاب أنهم، يقرون ويعترفون باخلطأ 
يقصدون -خطيئة آدم -، وهذه العقيدة بنيت على أسس باطلة عند 

النصارى وهي: 
أن آدم  لم يتب من ذنبه أو تاب ولم تقبل توبته. . 1
إلى . 2 بالوراثة  منه  انتقلت  بل  آدم،  حد  عند  تقف  لم  اخلطيئة  أن 

جميع أبنائه ومن هنا أصبحوا مخطئني بطبيعتهم ومحاسبني عن 
تلك اخلطيئة. 

البد من الفداء دفًعا للتعارض بني عدل اهلل ورحمته. . 3
لتلك . 4 الطاهر  بدمه  تكفيًرا  فــداء  ليكون  اإللــه  جتسد  من  البــد 

اخلطيئة، وهذا هو قلب الرحمة اإللهية. 
كما فسر القس -أنطونيوس فكري - معنى هذه الرحمة بقولة » طوبى 
للرحماء« ألنهم يرحمون املنسحقني من البشر، »كونوا رحماء كما أن أباكم 
اهلل، والرحمة  أيًضا رحيم«،)2( والذي ال يرحم أخاه لن يذوق من رحمة 
تشمل الفقراء واحملتاجني، وتشمل اخلطأة فال ندينهم، بل نصلي ألجل 
وديع، هكذا  الشرس لطبع  املسيح طبعنا  يغير  وكما  توبتهم وخالصهم، 
يغير قساوتنا إلى طبع رحيم، فالرحمة هي اإلحساس باآلخر ومشاركته 

مشاعره، وتسديد احتياجاته«)3(.
)1(     يوحنا 16/3

)2(    لوقا 36: 6
)3(    شرح الكتاب املقدس - العهد اجلديد - القس أنطونيوس فكري »اجنيل متى 5«
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وجوه:  من  الصواب،  جانبوا  الرحمة  مفهوم  في  الكتاب  أهل  أخيرا: 
نفسه  يفدي  بزعمهم  اهلل«  »ابن  وكيف  !؟  خطيئة  أنفسهم  حملوا  كيف 
رحمة بهم!؟ مع أن القرآن الكرمي وصف رسالة موسى  بأنها رحمة، 

ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   )ۆئ   أنزلت:  كما  أقاموها  لو  فيما 
ىئ       ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  

]الحقاف:13-12[،  يت(  ىت   مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب    حب  

التوراة،  وهو  موسى،  كتاب  الكتاب،  هذا  قبل  ومن   :� الطبري  بقول 
إماما لبني إسرائيل يأمتون به، ورحمة لهم أنـزلناه عليهم)1(.

كما أن آدم  بنص القرآن الكرمي تاب إلى ربه، وقد قبل اهلل تعالى 
مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   )ی   تعالى:  قال  التوبة،  منه 
ىب( ]البقرة: 37[، مع أن هذه التوبة كانت من قبيل النسيان، قال تعالى: 
والناسي   ،]115 ]طه:  ڦ(         ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    )ٿ  

غير عاص وال مؤاخذ على ما فعله أثناء النسيان)2(.

املبحث الثاني
العالقة بني اخلطيئة والرحمة

في العهد القدمي من  »الكتاب املقدس« يحتفظ أهل الكتاب بقناعة أن 
هناك رحمة إلهية للرب، ال تقاس بأي رحمة بشرية فنجدهم يصفونه: 

»ألنه يضرب ويشفي، يجرح ويعصب«)3(
يكن  ولم  السيئات،  يغفر  أن  اهلل  على  كان  الرحمة  صفة  ومبقتضى 

)1(    جامع البيان، الطبري، 503
)2(    طوالع األنوار، البيضاوي ص209

)3(    هوشع، 21/6
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هناك طريق إال بدخول ابن اهلل »اإلنسان« ثم صلبه، ليكفر عن اخلطيئة 
التي ارتكبها أبو البشر »آدم ، خطيئة ال ميكن غفرانها؛ وجعل العهد 
الذي  املسيح؛  عيسى  خــالل  من  اخلطيئة  هــذه  من  اخلــالص  اجلديد 
سُمي بهذا االسم بحسب االعتقاد النصراني الذي يعني »اخمللص«؛ ألنه 

»يخلص شعبه من اخلطايا«)1(. 
وهذا رمز لصفته الشخصية ولرسالته أيًضا؛ التي تعتبر رسالة مخلصة 
رؤيا  ببشارة  اجلديد  العهد  في  ورد  كما  إلهًيا،  روحًيا  خالًصا  للبشرية، 
“يوسف النجار” ملرمي  مبولد نبي اهلل عيسى : ”يا يوسف بن داود، ال 
تخف أن تأخذ مرمي امرأتك، ألن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، 
فستلد ابًنا وتدعو اسمه يسوع؛ألنه يخلص شعبه من خطاياهم”)2(، حتى 
أنهم يستدلون على ذلك ببشارة املالئكة للرعاة مبولده حني قالوا لهم: »أنه 

ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو املسيح«)3(. 
على  املسيح  »فــدم  بهم،  الــرب  رحمة  مقتضى  هــذا  أن:  فيعتقدون 
البشر«)4(،  خلالص  اجلديد  العهد  هو  املسيحي  القربان  في  الصليب 
واإلجنيل هو دعوة اخلالص والرحمة، واملسيح مات مصلوًبا فداء للبشر 
رحمه من اهلل، لذا نقرأ في أسفارهم: » آمن بالرب يسوع املسيح فتخلص 

أنت وأهل بيتك«)5( وهذا هو اخلالص احلقيقي. 
وهذا باطل من وجوه: 

جميع الشرائع اإللهية والوضعية قد اتفقت على أنه ال يحمل إنسان . 1
وزر غيره، وال يؤاخذ بريء بذنب مذنب، ورد في سفر التثنية: )ال 

)1(    انظر: الدفاع عن املسيح يوسف درة احلداد، ص 261
)2(    اجنيل متى 21-20/1

)3(    اجنيل لوقا، 11/2
)4(    تاريخ املسيحية، يوسف  حداد، ، ص139

)5(    سفر أعمال الرسل 31: 16
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يقتل اآلباء عن األوالد وال يقتل األوالد عن اآلباء كل إنسان بخطيئته 
يقتل()1( ومعنى ذلك أن خطيئة آدم ال تتعدى لغيره من ذريته !!

هذه احلقيقة ذكرها القرآن الكرمي في كثير من آياته قال تعالى: )گ  . 2
گ  ڳ  ڳ  ڳ( ]الطور: 21[، بل أكد القرآن أنها موجودة في كتب 

)ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئېئ  ېئ   تعالى:  السابقة قال  اهلل 
ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی     ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خبمب  

ىب  يب  جت   حتخت  مت  ىت  يت  جث( ]النجم:41-36[. 
من  تخليصهم  يستطيع  ال  إله  من  ورحمة  محبة  أي  نقول:  وأخيًرا 
اهلل  تعالى   ! الوحيد  ابنه  على  فيسلطهم  ذلك  عن  يعجز  بل  خطيئتهم، 

عن ذلك: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  
اآلية  لهذه  تفسيره  عند   :� الطبري  ذكر  ]الكهف:5[،  ٿ(  ٺ   ٺ  
تعجبا واستنكاًرا: »ما لهؤالء القائلني هذا القول باهلل إنه ال يجوز أن يكون 

له ولد من علم، فلجهلهم باهلل وعظمته قالوا ذلك«)2(. 

املبحث الثالث
العالقة بني الرحمة والعدل والعقاب 

عند املسيحيني من صفات اهلل العدل والرحمة، ومبقتضى صفة العدل 
كان على اهلل أن يعاقب ذرية آدم بسبب اخلطيئة، ومبقتضى الرحمة كان 
“عيسى  اهلل  ابن  هو  لذلك  والطريق  البشر،  سيئات  يغفر  أن  اهلل  على 

” يصلب ظلًما للتكفير)3(.
)1(    سفر التثنية 16: 24

)2(     انظر: جامع البيان، الطبري، 394
)3(    انظر: مقارنة األديان، املسيحية، د/أحمد شلبي، ص 159
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اإللهية،  والرحمة  العدل  مقتضى  من  هذا  أن  يوحنا  أجنيل  في  جاء 
وحب اهلل للبشرية: »ألنه هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال 
يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له احلياة األبدية؛ألنه لم يرسل ابنه ليدين 

العالم بل ليخلص العالم«)1(.
وقبوله  هلل،  الوحيد  االبــن  وبتوسط  والرحمة،  العدل  باقتران  إًذا: 
التكفير عن خطايا اخللق يظهر ارتباط العدل من اهلل برحمته من منظور 

»الكتاب املقدس« ويُرد عليه من وجوه: 
هذا مخالف »للكتاب املقدس« نفسه، وبتأمل العقوبات التي وردت . 1

السارق  القاتل،  كالزاني،  ألفــراد:  كانت  سواء  املقدس  الكتاب  في 
أهل  نــوح،  قوم  ــوام:  وأق بشعوب  حلت  التي  العقوبات  أو  وغيرها، 
نينوى، وغيرهم، لم يتعد العقاب إلى أفراد آخرين غير اخلاطئني، 
ال  متوت  هي  تخطيء  التي  )النفس  املقدس«:  »الكتاب  ذلك  وذكر 
يحمل االبن من إثم األب وال يحمل األب من إثم االبن بر البار عليه 
)2( كما ورد ذلك في رسالة بولس  الشرير عليه يكون(،  يكون وشر 
األولى إلى أهل كورنثوس: )كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه()3(. 

غير . 2 آخر  بطريق  العقاب  عنهم  ورفــع  نينوى،  ألهل  غفر  اهلل  إن 
الصلب أو الفداء مثل: الصالة والتوبة، وقد وردت هذه الوسيلة 
أفكاره  اإلثم  ورجل  طريقه  الشرير  »ليترك  املقدس:  الكتاب  في 

وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا ألنه يكثر الغفران«)4(. 
هي  املقدس«  »الكتاب  نصوص  في  وردت  التي  اإللهية  العدالة 

)1(    إجنيل يوحنا 16/3
)2(    حزقيال 18: 20

)3(    رسالة كورنثوس األولى 8: 3
)4(     إشعياء 55: 7 »



426

يقتل  »ال  التثنية:  في سفر  ورد  وذنبه،  وزره  إنسان  كل  يتحمل  أن 
اآلباء عن األوالد، وال يقتل األوالد عن اآلباء كل إنسان بخطيئته«، 

وموافقه لصريح القرآن الكرمي وقال تعالى: )ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب(  ]الأنعام: 164[، قال ابن كثير 
تعالى وحكمه  اهلل  القيامة، في جزاء  يوم  الواقع  إخبار عن   :�
وعدله، أن النفوس إمنا جتازى بأعمالها إن خيًرا فخير، وإن شًرا 

فشر، وأنه ال يحمل أحد  خطيئة أحد، وهذا من عدله تعالى)1(. 
بالعدالة  . 3 اهلل  اتصاف  إلى عدم  يؤدي  العقاب  ترك  ما زعموه من 

غير مسلم به، ألنه مخالف ومعارض ألقوال املسيح   التي 
باركوا  أعدائكم،  )أحبوا  مثل:  والتسامح  والعفو  للصفح  تدعو 
العنيكم، أحسنوا إلى مبغضكم، وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم 

ويطردونكم()2(.
اإللهية . 4 العدالة  ويحقق  اهلل  من  لهم  رحمة  هو  الصلب  بأن  القول 

مردود؛ ألنه لم يتحقق به -على فرض وقوعه- عدل وال رحمة، ألن 
املسيح لم يذنب قط، فتعذيبه بالصلب ال يصدر من عادل رحيم)3(.

املبحث الرابع
العالقة بني الرحمة والتوبة

نص  كما  عليها  وينص  املقدس،  الكتاب  في  بالرحمة  ارتباط  للتوبة 
)1(     انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 159/2

)2(    إجنيل متى44: 5
)3(    انظر: عقيدة الصلب والفداء، محمد رشيد رضا، ص19
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الَْماِحي  ُهَو  أَنَا  »أَنَــا  املقدس:  الكتاب  في  فنقرأ  الكرمي،  القرآن  عليها 
ُذنُوبََك ألَْجِل نَْفِسي، َوَخَطايَاَك الَ أَْذُكُرَها«. )1(

كما نقرأ أيًضا قصة »االبن املبذر« في إجنيل لوقا والتي تضرب مثاًل 
لفرحة اهلل بتوبة أحد اخلاطئني)2(، في هذه القصة أن األب )متثياًل هلل 
تعالى( هو الذي يضحي بالعجل املسمن، فرحة بعودة ابنه اخلاطئ وال 

يضحي األخير بشيء وهو من فرط في جنب أبيه. 
كما نقرأ في »الكتاب املقدس«: »اَلنَّْفُس الَِّتي تُْخِطُئ ِهَي متوت االبن، 
الَ يَْحِمُل ِمْن ِإثِْم األَِب، َواألَُب الَ يَْحِمُل ِمْن ِإثِْم ااِلبِْن، ِبرُّ الَْبارِّ َعلَيِْه يَُكوُن، 
يُر َعْن َجِميِع َخَطايَاهُ الَِّتي َفَعلََها  رِّ يِر َعلَيِْه يَُكوُن، َفِإَذا َرَجَع الشِّ رِّ َوَشرُّ الشِّ

ا َوَعْداًل َفَحَياًة يَْحيَا، الَ يَُموت«)3(.  َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقً
التوبة من الذنوب، وحتمل كل إنسان ذنبه كما في   وهنا ينص على 
ملفهوم  موافق  وهو   ،  ،]38 ]املدثر:  ىب(  مب   خب   حب   )جب   الكرمي:  القرآن 

الرحمة في القرآن الكرمي. 
لكن ترد التوبة كمظهر من مظاهر رحمة الرب في »الكتاب املقدس« 

بطرق أخرى: 
في »الكتاب املقدس« ذكر أن: 

اخلالص من اخلطيئة: هو من الرحمة وتكون بالتوبة واإلميان، فنقرأ . 1
فتوبوا  اهلل،  ملكوت  واقترب  الزمان  كمل  “قد  مرقص:  إجنيل  في 
وآمنوا باإلجنيل”)4(، فجعل اخلالص من اخلطيئة بالتوبة واإلميان. 

معجزات املسيح في شفاء املرضى سبياًل للتوبة واخلالص، وهي . 2
)1(    إشعياء 25: 43

)2(    انظر: لوقا 15: 11-24 »القصة بأكملها«
)3(    حزقيال 18: 21-20

)4(     مرقص 15/1
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لكي  »ولكن  للمفلوج:  املسيح  قول  ذلك  مثال  الرحمة،  من  كذلك 
يغفر اخلطايا«  أن  االبن اإلنسان سلطاًنا على األرض  أن  تعلموا 

قال للمفلوج: لك أقول: قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك«)1(.
رحمة  والتوبة  بالغفران  النفوس  باعتقادهم شفى  املسيح  فيكون 
بها، كما شفى األبدان من األسقام منة وفضاًل؛ فيكون اإلميان به 

ومحبته تغفر اخلطايا. 
مجرد االعتراف بالذنب، واإلقرار به، هو طريق للتوبة رحمة بهم . 3

الذين دعي اسمي عليهم، وصلوا  تواضع شعبي  فإذا   « اهلل:  من 
من  أسمع  فإنني  الــرديــة،  طرقهم  عن  ورجــعــوا  وجهي،  وطلبوا 
السماء وأغفر خطيتهم«)2(، ونقرأ في إجنيل »يوحنا« قوله: وعدنا 
اهلل بالغفران: »ان اعترفنا بخطايانا فهو أمني وعادل، حتى يغفر 

لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم«)3(.
وهذا يتفق مع مفهوم التوبة في القرآن الكرمي والسنة، ولكن: 

البد من العمل واإلقالع عن الذنب، ذلك أن كل إنسان سيجازى على 
ما قدم في الدنيا من خير وشر قال تعالى: )ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ(  ]الزلزلة:7-8[، فاحلساب 
في  فورد  لذلك  اجلديد  العهد  نصوص  أشــارت  وقد  العمل،  قدر  على 
رسالة بولس ألهل رومية: )ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب 
تذخر لنفسك غضًبا في يوم الغضب، واستعالن دينونة اهلل العادلة الذي 

سيجازي كل واحد حسب أعماله ()4(. 

)1(    مرقص  1: 21
)2(    سفر أخبار األيام الثاني اإلصحاح 7: 14

)3(     يوحنا 11: 9
)4(    رسالة رومية 6، 5: 2
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اخلامتة

بعد هذه الدراسة  »دالالت في مفهوم الرحمة بني اإلسالم واملسيحية 
تناولت فيها بعض الدالالت على الرحمة بأهل  -دراسة مقارنة« والتي 
الكتاب من خالل نصوص القرآن الكرمي والكتاب املقدس، أخلص لعدد 

من النتائج: 
الكتاب، وتصحيحه . 1 أهل  فيه  اختلف  ملا  ببيانه  الكرمي  القرآن  أن 

للعقائد احملرفة واملفاهيم اخلاطئة لديهم، قد قرر وأكد صدقه 
وللفطرة  العقل  لبراهني  وموافقته  وسالمته  اهلل،  من  وحفظه 

السليمة، وال ينكر ذلك إال كل معاند جاحد. 
باحلكمة . 2 الكتاب منهًجا متيز  القرآن سلك في معاملته ألهل  أن 

والرحمة لتوضيح مسائل دينهم. 
أن أهل الكتاب انحرفوا في مفهوم »الرحمة، والعدل، التوبة«  إلى . 3

مفهوم منحرف مشرك باهلل عز وجل من خالل مناقضتها لصريح 
متى:  ما جاء في إجنيل  ذلك  ومن  املقدس«،  الكتاب   « ونصوص 
)ال تظنوا أني جئت ألبطل الشريعة أو األنبياء ما جئت ألبطل بل 
ألكمل، احلق أقول لكم، لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى 
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يتم كل شيء أو تزول السماء واألرض()1(، وفي سفر التثنية ورد: 
)ال يقتل اآلباء عن األوالد، وال يقتل األوالد عن اآلباء، كل إنسان 

بخطيئته()2(. 
أن تصديق القرآن الكرمي ملا سبقه من كتب اهلل تعالى- في بعض . 4

وإال  نسخها،  عدم  أو  التحريف  من  سالمتها  يعني  ال  القضايا- 
لكان القرآن متناقًضا متضارًبا. 

وأبطلها . 5 الفاسدة  الكتاب  أهل  عقائد  تعقب  الكرمي  القرآن  أن 
وردها، وبينها ورسم الطريق الصحيح للعقيدة احلقة. 

الفطرة ال على اخلطيئة، وال أحد يتحمل . 6 يولد على  أن اإلنسان 
خطيئة أحد -كما أسلفنا- وقد بني عليه الصالة والسالم: )ِإنِّي 
َياِطنُي َفاْجتَالَتُْهْم َعْن  َخلَْقُت ِعَباِدي ُحنََفاَء ُكلَُّهْم، َوِإنَُّهْم أَتَتُْهُم الشَّ
َمْت َعلَيِْهْم َما أَْحلَلُْت لَُهْم، َوأََمَرتُْهْم أَْن يُْشِرُكوا ِبي َما لَْم  ِديِنِهْم، َوَحرَّ
ْل ِبِه ُسلَْطاًنا( )3(، وليس في حمأة خطيئة، ولسنا في حاجة في  أُنَزِّ

دين اإلسالم إلى من يحمل عن األمة خطاياها. 

التوصيات: 
بتوسيع . 1 باالهتمام  الدراسات  وطالب  اجلامعات  طالب  أوصي 

املنصف،  العلمي  البحث  باب  األديــان« من  »مقارنة  دراسة  دائرة 
فكل علم يحتاج إلى تبحر وتوسع  يدعمه، وكل شبهة فيه حتتاح 

إلى أدلة تفندها. 
اخملتلفة، . 2 الفكر  قضايا  مــن  اإلســـالم  موقف  توضيح  مــن  البــد 

)1(    إجنيل متى، 19-17/5
)2(     سفر التثنية 23/21

، حديث رقم )2865( )3(    صحبح مسلم  من حديث عياض بن حمار اجملاشعي 



431

وخطباء  اإلعـــالم،  دور  وهــذا  املسلمني  جمهور  على  وعرضها 
املساجد، حتى ينشأ جيل لديه حصانة فكرية وثقافة علمية ضد 

أي شبهه تثار حول دينه أو اعتقاده. 
وبعني . 3 املنصف  بعني  والنظر  للحق،  الرجوع  الكتاب  أهــل  على 

والقران  املقدس،  الكتاب  نصوص  في  الدقيق،  العلمي  الباحث 
الوصول حلق  هو  الهدف  ويكون  العصبية،  والتخلي عن  الكرمي، 

وال شيء سواه. 
وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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معامل �لرحمة
يف تنزيل �لقر�آن �لكرمي

إعداد: 
د. أبو أروى رضوان بن إبراهيم خلشني

جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 قسنطينة - اجلزائر.
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املقدمة

رحمتان:  وجعله  القرآن  أنــزل  الرحمن،  باسم  اخملتص  هلل  احلمد 
تنزيله:)تنزيل  فقال في محكم  ورحمة في مضمونه،  تنزيله،  في  رحمة 
من الرحمن الرحيم( نزل به الروح األمني، على قلب سيد املرسلني، من 
كان لألنبياء مسك اخلتام، وللناس رحمة من العليم العالم، عليه أفضل 

الصالة والسالم، وبعد:
إن موضوع »الرحمة في اإلسالم« ملن املواضيع التي تطرب لها القلوب 
آثارها،  البصائر  وتستحضر  أفكارها،  اخلاطر  على  وتهجم  واألسماع، 
ولكن سرعان ما يدرك الفهيم غفلته، وعجلته، إذ يرى األيدي تعجز عن 
ماذا  ودهشة،  أزرار احلاسوب، حيرة،  واألنامل مرفوعة عن  التسطير، 
أكتب؟، ماذا أقول؟ أمر مهول أنت تقف أمام صفات ذي اجلالل وآثارها، 
من  اهلل  استيعابها، فصفات  بعضها، فضاًل عن  تصوُّر  تعجز عن  وأنت 
أعظم رحمة،  في  الكالم  كان  إذا  احليرة  وتــزداد  بها.  يحاط  علمه فال 
وأعظم منة امنت بها اهلل على عباده، نعمة: القرآن الكرمي، كالمه العظيم.
وأتقن  علًما،  شيء  بكل  أحــاط  من  كالم  اجلليل،  كالم  وهو  ال  كيف 
كل شيء صنًعا، أعجز كل األلسن بياًنا، وأفحم كل العقول برهاًنا، بيَّن 
فَأعلَم، وشَرَع فأحكم، أمر وزجر، ووعظ وذكر، وقضى فقدر، فله احلمد 
كله، والثناء كله. وربًطا ملوضوع املؤمتر )الرحمة( بالقرآن الكرمي، رأيت 
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في  قيل  ما  كثرة  بعد  بتنزيله،  الرحمة  أوجــه  على  الكالم  في  املناسبة 
بيان أوجه الرحمة في مضمونه، فرأيت املوضوع طريًفا، وثقله خفيًفا، 
يناسب حالي، حال قليل الباع، مندرس الرباع، فأسرعت مهرواًل إلى كتب 
علوم القرآن والتفسير، أستجدي منها مادة املوضوع ومباحثه، وفروعه 
ومسائله، فخرجت منها بجملة من املباحث، عرضت على وفقها املوضوع 

فكانت على النسق اآلتي:
متهيد: بني يدي املباحث.

املبحث األول: معالم الرحمة في تنزالت القرآن.
املبحث الثاني: معالم الرحمة في تنجيم القرآن وتفريقه.

املبحث الثالث: معالم الرحمة في املكي واملدني.
املبحث الرابع: معالم الرحمة في أسباب النزول.

املبحث اخلامس: معالم الرحمة في املنسوخ والناسخ.
املبحث السادس: معالم الرحمة في نزول األحرف السبعة.

خامتة: ألهم النتائج والتوصيات.
اف ألهم املصادر واملراجع. وبعدها كشَّ

وإذ ترى أيها القارئ ما تقدم فال أدعى سبًقا في شيء منه قل أو كثر، 
ففضل السابق على الالحق معلوم، كما أني أعتذر عن ما اعترى بعض 
معلومة، غير  التقصير  فأسباب  والقلة،  والعجلة،  الركاكة،  من  املباحث 
معذور،  مثلكم  من  مثله  في  ومثلي  املقدور،  الكشف حسب  حاولت  أني 
املراد،  في  الشروع  أوان  وهذا  الغفور،  وهو  واملغفرة  العفو  اهلل  وأسأل 

واحلمد هلل رب العاملني.
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متهيد
بني يدي املباحث

القرآن الكرمي كالم رب العاملني، الرحمن الرحيم، أبان فيه بعًضا من 
رحمته الواسعة، والعديد من نعمه الواصلة، فلو لم يكن من رحمته إال 
ربوبيته لكفى، فكيف وهو الذي اقترن من أسمائه الرحمن بالرحيم، وما 
اقترنا في آي الذكر احلكيم إال في املقام العظيم، قال سبحانه في مقام 

جب   يئ     ىئ         مئ        حئ       یجئ   ی   )ی   قال:  ألوهيته،  وحدانية  متجيد 
حبخب( ]البقرة:163[، وقال أيًضا: )ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   

ہہ   ہ  ھ  ھھ( ]احل�سر:22[.
وقال سبحانه في مقام الشروع واالبتداء تنويها بشرف ما يُذكر وعظيم 
ڀڀ(  ڀ   پڀ    پ   پ   منزلته:)پ  
سور  فاحتة  في  البسملة  في  اقترانهما  الوجه  هذا  ومن  ]الفاحتة:3-2[، 

القرآن، وفي افتتاح رسالة سليمان، عليه الصالة وأزكى التسليم:)  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھے ( ]النمل:30[.

وآخر مواضع ذلك االقتران العظيم قوله سبحانه: ) ٱٻ  ٻ  ٻ  
منة،  به  وأعظم  نعمة،  بالتنزيل  فناهيك  ]ف�سلت:2-1[،   ) ٻ  پپ  
وهو املضاف إلى الرحمن الرحيم، داللة على »أنه مناط املصالح الدينية 
والدنيوية«)1(، »فإيثاره سبحانه لهاتني الصفتني على غيرهما من الصفات 

البيضاوي، »أنوار التنزيل«، )66/5(.    )1(
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الذي  »فهو  بعباده«)1(،  اهلل  من  رحمة  التنزيل  هذا  أن  إلى  لإلمياء  العلية 
وسعت رحمته كل شيء، الذي من أعظم رحمته، وأجلها إنزال هذا الكتاب، 
الذي حصل به من العلم والهدى، والنور والشفاء، والرحمة واخلير الكثير، 

ما هو من أجل نعمه على العباد، وهو الطريق للسعادة في الدارين«)2(.
هو رحمة من اهلل في مضمونه، فقد بيَّنت ُسوره وآياته ُصنوف رحمته، 

وأنواَعها، وأجناَسها، وأسبابَها وموانَعها، وأوقاتها وصفات أهلها.
ورحمة منه سبحانه قبل ذلك بتنزيله، فلوال تنزيله ملا عرف مضمونه، 
باملقاصد  للوسائل  تنزيله رحمة، إحلاًقا  فلما كان مضمونه رحمة، كان 
حيث  من  العظام،  الذكر  آي  املعنى  هذا  إلى  أشارت  وقد  األحكام،  في 

االقتران بني الرحمة وبني القرآن وتنزيله، جمعتها هنا ملناسبة املقام:
فوصف اهلل سبحانه القرآن الكرمي في آيات عدة بأنه )هدى ورحمة(، 

قال تعالى:)   ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائائ  ەئ   ەئ  وئ  
وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ( ]الأنعام:157[.

)ہ    ،) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ    (
ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ( 

]الأعراف:52 ، 203[.

وقال سبحانه: )  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  
ڑ  ک  کک ( ]يون�س:57[. )ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ( ]يو�سف:111[.
ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   )ڦ   أيــًضــا:  ــال  وق

ڃ  ڃ( ]النحل:89[.
الطاهر ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، )230/23(.    )1(

وروح   ،)538  -537/27( الرازي  الفخر«  »تفسير  وانظر:   .)744(  ،« الكرمي  »تيسير  السعدي،     )2(
املعاني« اآللوسي )348/12(.
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ىت   مت   خت   حت   جت   يب   ىب   مب   خب   حب   وعال:)جب   جــل  ــال  وق
يتجث   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ( ]النمل:76-77[ )ٻ  ٻ  ٻ  

پپ  پ  پ   ڀڀ  ( ]لقمان:2-3[ )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋۋ( ]اجلاثية:20[.

الصواب  بــني  وفــرقــان  للحق  و»بــيــان  الــضــاللــة«)1(،  مــن  ــدى  فهو »ه
واخلطأ«)2(، وهو »رحمة من العذاب«)3(، »ملن عمل به واتبعه«)4(، قال تعالى: 

)ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہہ   ( ]الأنعام:155[.

واملوقنني،  واملؤمنني،  )املسلمني،  بـ  قرنت  ورحمة(  )هــدى  وجملة 
واحملسنني(، إشارة إلى:

لم 	  من  وأن  به،  والرحمة  به  االهتداء  إلى  يصلون  الذين  هم  أنهم 
يكونوا كذلك فقد حرموا الهدى والرحمة)5(.

واختالفهم في التحقق بذلك بحسب مراتبهم في الدين ومقاماتهم 	 
فيه:)إسالًما، وإمياًنا، ويقيًنا، وإحساًنا()6(.

بخلقه  الرحمة  من  القرآن  تنزيل  في  ما  إلى  مشيًرا  سبحانه  وقــال 
ۓ     ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   )ۀ  

ۓڭ( ]الإ�سراء:82[.)ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
خب  مب  ىب  يبجت   ٱ    ٻ  ٻ  ٻٻ  پ    پ  پ      پ  ڀڀ( 

]الإ�سراء:87-86[.

السمرقندي، »بحر العلوم«، )496/1(.    )1(
الطبري، »جامع البيان«، )243/12(.    )2(

السمرقندي، »بحر العلوم«، )496/1(.    )3(
الطبري، »جامع البيان«، )243/12(.    )4(

قال ابن القيم: »اليقني هو اإلميان اجلازم الذي ال ريب فيه... واليقني أن يقوم اإلميان بها حتى     )5(
تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له« »رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه«، )20- 21(، فاليقني 

أرفع مراتب اإلميان، ثم هل اليقني هو اإلحسان؟ حتتاج إلى تأمل وبحث.
الطاهر ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، )8-ب/153(.    )6(
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)ڄ  ڄ          ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   تعالى:  وقال 
چ     ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ( ]الق�س�س:46[ 

)   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ   ڄ  ڄ  
ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   )ڭ   ]الق�س�س:86[    ) ڄڃ  
]العنكبوت:51[    ) ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې   

)ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ       

ھ  ھ  ے  ے    ۓۓ   ( ]�س:9-8[.
وقال جل شأنه: ُّ) ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇۇ  
ُّ)     پ  پ  پ  پ         ۆ   ۆ  ۈ  ۈ( ]الزخرف:31[. وقال سبحانه: 
ڤ         ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ    ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ  

ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    ڄ   ڄ   ڄڃ( ]الدخان:6-3[.
وأوضُح ذلك وأجاله قوُل ربنا جل في عاله، وتقدس في عالي سماه: 
توطيد  في  ومزيًدا  ]ف�سلت:2-1[  پپ(  ٻ   ٻ   ٻ   )ٱٻ  

هذا االقتران، سمى اهلل سبحانه القرآن رحمة في آي الفرقان، ونص على 
التفسير والبيان، كيحيى بن سالم)1(، وأبو هالل العسكري)2(  ذلك أهل 

وغيرهما)3(.
)ڀ  ٺ   ربــك  منزله  الــرحــمــة،  واســمــه  الــرحــمــة،  كتاب  فــالــقــرآن 
)ک  ک  گ   بها  واملرسل  الرحمة،  نبي  على  ]الأنعام:133[  ٺ( 

گ  گگ( ]الأنبياء:107[، تنزيله رحمة، ومضمونه رحمة. 
أوله الرحمة )  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀڀ( 

في »التصاريف« )135/1- 136(.    )1(
في »الوجوه والنظائر« )227، 228(.    )2(

ذكر جمع من أهل العلم كالسخاوي علم الدين، وابن تيمية، والفيروز آبادي، والبليهي، أن القرآن     )3(
آية«، انظر: »جمال  البليهي: »سماه رحمة في خمس عشرة  الكرمي من أسمائه )الرحمة(، قال 

القراء« للسخاوي )180/1(، أسماء القرآن الكرمي«، آلدم بومبا، )26 وما بعدها(.
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الرحمة  نزلت  القرآن  ختم  »إذا  الرحمة  تتنزل  خامتته  وعند  ]الفاحتة:3-2[، 

عند خامتته«)1(، سماعه سبيل إلى الرحمة: ُّ)ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ( ]الأعراف:204[، ومجلس قراءته، ومدارسته تغشاه 
الرحمة: »َوَما اْجتََمَع َقْوٌم ِفي بَيٍْت ِمْن بُيُوِت اهللِ يَتْلُوَن ِكتَاَب اهللِ... َوَغِشَيتُْهْم 

ْحَمُة«)2(،... الرَّ
هذه العبارات تضمنت إشارات إلى بعض عالمات الرحمة في القرآن 
الكرمي ومعاملها، ودالئلها املرشدة إليها، وأماراتها الدالة عليها، ومن هذه 
الوجهة اخترت لفظة املعالم في عنوان البحث: )معالم الرحمة في تنزيل 
القرآن(، فاملعالم: جمع »َمْعلَم، -وهو- األثر... والَعلَُم أيًضا العالمة، وما 
يُهتَدى به، ويستدل به«)3(، وهي »الداللة واألمارة، ومنه معالم األرض«)4( 

أي: دالئلها وأماراتها، ومنه »معالم الدين، دالئله«)5(.
املنزل،  اهلل  كالم  الكرمي  فالقرآن  بيانا،  العنوان  ملفردات  واستكماال 

أنزل إنزااًل حقيقًيا، وأكد ذلك توكيًدا جلًيا فقال ربنا قواًل زكًيا: )ٿ  
ُّ)جب   حب  خب  مب  ىب  يبجت( ]الن�سان:23[.  ٿ( ]الإ�سراء:106[ وقال: 
ي  َل، لذا ناسب التأكيد به عليه«)6(، ثم ُسمِّ فالتنزيل »مصدر من الفعل نزَّ

)ص107(،  القرآن«  »فضائل  في  عبيد  وأبو   ،)30541( »املصنف«  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه     )1(
»فضائل  في  ضريس  وابن   ،)2072( »الشعب«  في  والبيهقي   ،)3482( »السنن«  في  والدارمي 
القرآن« )49،81(، والفريابي في »فضائل القرآن« )87، 88(، وعزاه ابن حجر في »نتائج األفكار« 
)176/3( البن أبي داود ولم أجده في املطبوع. وصحح إسناده النووي في »األذكار« )117(، وابن 

حجر في »نتائج األفكار« )176/3(، ومحقق سنن الدارمي )2184/4(.
أخرجه مسلم )2699(، وأحمد )7427(، وغيرهما.    )2(

مقاييس  »معجم  في  فارس  ابن  قال   ،)137/1( الصحيحني«،  في  ما  »تفسير غريب  احلميدي،     )3(
اللغة« )88/4(: »أصل... يدلُّ على أثٍَر بالشيء يتميَُّز به عن غيره«.

ابن سيده، »اخملصص«، )258/1(.    )4(
ابن دريد، »جمهرة اللغة«، )948/2(.    )5(

الطاهر ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، )71/1- 72(.    )6(
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القرآن الكرمي لذلك تنزيال)1(، باعتبار أن ألفاظه أنزلت من اهلل تعالى)2(، 
وقد دلت على هذا املعنى كثير من آي الذكر احلكيم منها:

ڇ   ڇ    چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ      ( تعالى:  قوله 
ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ( 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱٻ   تعالى:)   وقــولــه  ]طـــــــه:5-1[،، 

ڀڀ( ]ال�سجدة :2-1[

ڄ    ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   )ڤ   سبحانه:  وقــال   
)ڄ   وقال جل شأنه:  ( ]ي�س:5-1[  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چچ   
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   )ٿٿ   ]الزمر:1[   ) ڃچ    ڃ     ڃ   ڃ   ڄ  
 ) پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱٻ    ( ]غــــافــــر:2-1[   ) ڤڤ    ڤ  

]ف�سلت:1-2[، وقال: )  ڈ  ڈ  ژژ    ڑ  ڑک   ک  ک  کگ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻڻ ( ]ف�سلت:42-41[.
ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ      ( تــعــالــى:  وقـــال 
ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ( ]الواقعة:77-80[، )ڇ  ڍ  ڍ       ڌڌ( 

]احلاقة:43[.

 وآخر ذلك آية سورة الشعراء التي استجمعت أركان التنزيل كلها، قال 
سبحانه:

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ     (
وعلى ذلك جمع من أهل العلم كـ: السخاوي، وابن تيمية، والزركشي، والفيروز آبادي، والسيوطي،     )1(
ي القرآُن منزال، وتنزيال في اثنتني  وابن عاشور، وصالح البليهي وغيرهم كثير، وقال البليهي: »سمِّ
وأربعني آية«، انظر: »جمال القراء« )177/1( للسخاوي، و«أسماء القرآن الكرمي« آلدم بومبا )26 
وما بعدها(، وورد في السنة على قلة كما في حديث ابن عباس  : »كان رسول اهلل S يعالج من 

التنزيل شدة...« أخرجه البخاري )5، 7086(، ومسلم )936(، وأحمد )3191(.
يقال هذا ملوافقة آي القرآن الكرمي، واجتناًبا ملا قد توهمه العبارات األخرى من عقائد منحرفة،     )2(
كخلق القرآن والكالم النفسي، مما قد يفهم من قول بعضهم: »أن ألفاظه أنزلت من السماء«، قال 
ابن تيمية �: »فعلم أن القرآن العربي منزل من اهلل، ال من الهواء، وال من اللوح، وال من جسم 
آخر، وال من جبريل، وال من محمد، وال من غيرهما« »بيان تلبيس اجلهمية« )25/2(، واهلل أعلم.
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ل،  والـُمنزَّ ل،  )الـُمنزِّ ]ال�سعراء:195-192[،  ۀہ(  ۀ      ڻ   ڻڻ  
ل عليه، والغاية من التنزيل( ويالحظ في هذه اآليات  والنازل به، واملنزَّ

ما يأتي:
جميع السور التي ورد فيها ذكر )التنزيل( سور مكية، وفي ذلك وجه 	 

من وجوه إثبات كون هذا القرآن من اهلل سبحانه، بعدما كذب كفار 
مكة به، وأما أهل املدينة، أهل اإلميان فلم يكونوا في شك من ذلك.

ورد في اآليات أنه )ڇ  ڍ  ڍ       ڌ( فهو تنزيل ابتدأ منه كالًما 	 
ومدبر  منزله،  فهو  ڳ(  گ   گ   )گ   أنــه:  وجــاء  ولفًظا، 

أحوال نزوله.
من 	  جملة  التنزيل  بذكر  اقترن  فقد  األخيرة  النقطة  لهذه  وتبًعا 

أسماء اهلل تعالى منها:
)ڍ  ڍ   ڌ   تعالى:  قوله  يتضمن،  )  ڍ  ڍ       ڌ(  وهذا  أنه 
ڌ  ڎ( أنه )ڃ  چ      چ(، و)ڃ  ڃ  ڃ    ڃ(، 
ڻ(  ں   ں     ( و  پ(،  )ٻ   و  ڤ(،  ڤ   ٹ   و)ٹ  
قال الشنقيطي: »َقْد َدلَّ اْسِتْقَراءُ الُْقْرآِن الَْعِظيِم، َعلَى أَنَّ اللََّه َجلَّ 
الُْحْسنَى،  أَْسَماِئِه  ِبَبْعِض  َذِلَك  أَتَْبَع  ِلِكتَاِبِه،  تَنِْزيلَُه  َر  َذكَّ ِإَذا  َوَعال، 
َر َكِثيًرا ِفي الُْقْرآِن، ِذْكُرهُ بَْعَض  نَِة ِصَفاتَُه الُْعلَْيا... َوَقْد تََكرَّ الُْمتََضمِّ
أَْسَماِئِه َوِصَفاِتِه، بَْعَد ِذْكِر تَنِْزيِل الُْقْرآِن الَْعِظيِم،... َوال يَْخَفى أَنَّ 
تَنِْزيَل  ِذْكِرِه  بَْعَد  الَْعِظيَمَة،  الُْحْسنَى  اأْلَْسَماَء  َهِذِه  َوَعال  َجلَّ  ِذْكَرهُ 
الَْعِظيِم،  الُْقْرآِن  َعَظَمِة  َعلَى  ِبِإيَضاٍح،  يَُدلُّ  الَْعِظيِم،  الُْقْرآِن  َهَذا 
يَِّة نُُزوِلِه«)1(. ومن تلك األسماء التي لها عالقة  َوَجاَللَِة َشْأِنِه َوأََهمِّ
بالرحمة، اسمي الرحمن والرحيم، فتنزيل القرآن له نصيب منهما، 

الشنقيطي، »أضواء البيان«، )351/6(.    )1(
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واسم الرب ملا في معنى الربوبية من الرعاية واإلنعام على املربوب 
مبا يصلح حاله.

دلت آية سورة الشعراء بلفظها على أركان التنزيل، ودلت بالالزم 	 
كما  الوحي  نصوص  من  بعضها  ُعلم  كيفية  للتنزيل  أن  على  منها 

سيأتي.
أن التنزيل في اآليات السابقة يأتي مبعناه املصدري أي: )اإلنزال( 	 

ل()1(، وهو القرآن  وطريقة إنزاله، ويأتي مبعنى املفعول أي: )املنزَّ
الكرمي، »تسمية للمفعول باسم املصدر«)2(.

ومن كل ما تقدم يعلم املقصود من هذا البحث املعنون: )معالم الرحمة 
العاملني  رب  جعله  الــذي  الكرمي  فالقرآن  الــكــرمي(،  القرآن  تنزيل  في 
سبحانه رحمة لعباده، ونعمة من عظيم نعمه، ومنة من جزيل مننه،  قد 
ظهرت عالماتها وأماراتها في عملية تنزيله، من حيث: أحوالُه، وأنواُعه، 
ما  هي  واألمــارات  والدالئل  العالمات  تلك  وأزمنتُه،  وأمكنتُه،  وكيفيتُه، 

سيحاول البحث بيانه والكشف عنه.

َمْعنَى  ال  الَْمْصَدِريُّ  َمْعنَاهُ  ِبِه  ُمَراٌد  َمْصَدٌر  الزمر:»)تَنِْزيُل(  سورة  فاحتة  عاشور  ابن  قال     )1(
ِبالَْمَصَدِر  َعنُْه  أُْخِبَر  الَْمْفُعوِل  ِبَمْعنَى  »َمْصَدٌر  يس:  في موضع سور  وقال  الَْمْفُعوِل«)314/23(، 

ال« )347/22(. ِللُْمَبالََغِة ِفي تَْحِقيِق َكْوِنِه ُمنَزَّ
ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، )248/12(.    )2(
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املبحث األول
معالم الرحمة في تنزالت)1( القرآن

له  كانت  ذلك  وقبل  وحًيا،   S اهلل  رسول  إلى  الكرمي  القرآن  وصل 
)تنزالت  بـ  أيًضا  يسمى  ما  وهي  التنزيل احلكيم،  آي  أوضحتها  أحوال 

القرآن(، وقد اختلف في عددها، فمنهم من جعلها أربعة)2( تنزالت، 
ومنهم من جعلها تنزلني اثنني فقط، ومنهم من جعلها ثالًثا كاآلتي:

التنزل األول:

ۈئېئ(  ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ      تعالى:)وئ   قوله  في  اللوح  في  كــون 
]الربوج:21-22[، وهي دالة على الوجود األول للقرآن الكرمي في اللوح احملفوظ)3(، 

وبني ذلك في موضع آخر فقال: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  

عبر بعضهم بـ )وجودات(، وأكثر الكاتبني في هذا املوضوع، يقولون )تنزالت( كـ: السخاوي في     )1(
»جمال القرء« )152/1(، والزرقاني في »مناهل العرفان« )39/1(، وصبحي الصالح في »مباحث 
في علوم القرآن« )51(، ومحمد بكر إسماعيل في »دراسات في علوم القرآن« )24(، ومحمد معبد 
في »نفحات في علوم القرآن« )19(، ومحمد الشايع في »نزول القرآن الكرمي« )13(، ومصطفى 
ديب البغا في »الواضح في علوم القرآن« )46(، ونور الدين عتر في »علوم القرآن« )26(، ومحمد 

بازمول في »القراءات وأثرها في التفسير واألحكام« )17(.
إلى  »ينزل  السنوي:  التنزيل  وهو   ،)76  -75( القرآن«،  علوم  في  »احملرر  في  الطيار  كمساعد     )2(
السفرة في ليلة القدر من كل سنة إبان بعثة النبي S ما سينزل عليه خالل السنة«، ونقل قول 

مقاتل بن سليمان � في تفسيره.
وهو: )أم الكتاب( في قول جماعة من املفسرين، انظر: »معاني القرآن« للزجاج )309/5(، وتفسير     )3(
السمرقندي )567/3(، وتفسير ابن أبي زمنني )116/5(، وعزاه جملاهد � مكي في »الهداية« 

)8188/12(، والواحدي في »البسيط« )398/23(.
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ  گ( ]الزخرف:3-4[، )ڑ  ( أي: هذا 
القرآن العربي كائن وموجود في )  ک  ک  ک( أَِي: اللَّْوِح الَْمْحُفوِظ )1(، 
وأضاف سبحانه ظرف )لدى( إلى نون عظمته إيذانا باستكمال )أم الكتاب 
= اللوح( أحوال العظمة، واملنعة، واحلفظ املقرر في آية سورة البروج، واملؤكد 

في آية الواقعة)2( في قوله تعالى: )ٱ     ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  
ڀ  ڀ        ڀڀ( ]الواقعة:77- 79[، فالكتاب املكنون هو اللوح احملفوظ 

على قول بعض أهل التفسير)3(.
وقد نازع بعضهم في عد وجود القرآن الكرمي في اللوح تنزاًل، بحجة 
أنه: »لم يرد لفظ النزول مقترًنا به قط، وعلى هذا فال ينبغي أن نسميه 
النزول فال مانع من جعله  نزواًل، أو تنزاًل«)4(، ورغم عدم اقترانه بلفظ 
أهل  فيه عند  فمما ال شك  الباحثني،  أكثر  به  عبر  كما  تنزال،  أو  نزوال 
السنة واجلماعة أن اهلل سبحانه فوق جميع خلقه، واللوح احملفوظ أحد 
وصفته،  اهلل  كالم  الكرمي  والقرآن  فوقه،  اهلل  أن  شك  فال  مخلوقاته، 
وبغض النظر عن كيفية إيجاد اهلل للقرآن في اللوح، فهو وجود في مخلوٍق 

اهلُل سبحانه فوقه، والزم ذلك أن يكون نزواًل وتنزال)5(، واهلل أعلم. 
تعالى:  قوله  وكذا  ومجاهد،  عباس  البن  وعزاه   ،)218/7( العظيم«،  القرآن  »تفسير  كثير،  ابن     )1(
في  كما  وعكرمة،  وعطاء  عباس  ابن  قول  وهو  املفسرين:  من  باللوح جمع  فسره  )  ک  ک( 
»البسيط« للواحدي )380/12(، وهو قول: »قتادة وابن زيد وابن جريج، وعليه أكثر أهل املعاني، 
وعامة املفسرين« كما في »الهداية« ملكي )3754/5(، وعزاه للمفسرين أيًضا ابن اجلوزي في »زاد 

املسير« )500/2(.
فسورة البروج قبل الواقعة كما هو صريح بعض الروايات، وما تشير إليه أخرى، انظر: ا«إلتقان«     )2(

للسيوطي )42/1- 43(.
وقال آخرون هي الصحف التي بأيدي املالئكة على ما في قوله تعالى: )   چ    چ        چ       ڇ  ڇ  ڇ      )3(
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ        ک         ک(َّ ]عب�س[، وهو اختيار ابن القيم من 
وجوه عدة عددها في كتابه »التبيان في أقسام القرآن« )226(، وقال آخرون: هو املصحف الذي 

بأيدي املسلمني، وهذا القول أضعفها، واهلل أعلم.
أبو شهبة، »املدخل لدراسة القرآن«، )48(، وانظر:«نزول القرآن الكرمي« حملمد عمر حويه )22(،     )4(

و«نزول القرآن الكرمي« للشايع )27(. 
وهو املعروف من معنى النزول في اللغة الدال »على ُهبوط شيء ووُقوعه«، كما في »معجم مقاييس     )5(

اللغة« البن فارس )334/5(، وانظر كالًما البن تيمية في »اجملموع« )257/12( في هذا املعنى.
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التنزل الثاني:

إنزاله جملة إلى السماء الدنيا، ودليله ظاهر اآليات في قوله تعالى: 
) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  (  ]القدر:1[،)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ(  ]الدخان:3-1[
ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   )ڳ   

في  كاماًل،  أنزل  أنه  دال على  ]البقرة:185[، فظاهرها   ) ڻ  ڻۀ   
ليلة القدر املباركة، وهي إحدى ليالي شهر رمضان املبارك، ويدل لذلك 
ما صح عن ابن عباس)1(  في قوله: » أنزل الُْقْرآن ِفي لَيْلَة الْقدر جملَة 
َماء  ة ِفي السَّ ة َحتَّى وضع ِفي بَيت الِْعزَّ َواِحَدة من الّذكر الَِّذي ِعنْد رب الِْعزَّ
نَْيا«)2(، وهذا ال مينع أن يكون ابتداء اإلنزال املنجم بغار حراء في ليلة  الدُّ
القدر)3(، فيتفق في ليلة القدر النزول اجلملي، وبداية املفرق، قال علم 
الدين السخاوي �: »وقوله عز وجل: ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ( يشمل 

اإلنزالني«)4(.

قال ابن تيمية في »اجملموع« )126/12(: »وغيره من السلف« كسعيد بن جبير، والربيع بن أنس     )1(
 ،399/7( للسيوطي  املنثور«  »الدر   ،)293/2( منصور  بن  لسعيد  »السنن«  انظر:  اهلل،  رحمهما 

567/8(، وسفيان الثوري كما في »معجم ابن املقرئ« )355(.
التنزل  إثبات  ابن عباس   من عدة طرق، وبألفاظ متقاربة،  تشترك في  ورد هذا األثر عن     )2(
»القراءات  كتابه  في  بازمول  محمد  بتوسع  خرجه  وقد  العزة،  بيت  إلى  الكرمي  للقرآن  اجلملي 
وأثرها...« )19- 22(، وصحح هذا األثر جمع من األئمة كـ: احلاكم في »املستدرك« صححه على 
شرط الشيخني، ووافقه الذهبي، وصححه ابن كثير، والزركشي، والسيوطي، وقال ابن النحاس 
ليلة  الدنيا في  السماء  إلى  القرآن جملة واحدة  تنزيل  »وأما احلديث في  القرآن«:  في »إعراب 

القدر فصحيح غير مدفوع عند أهل الّسّنة وإّنما يدفعه قوم من أهل األهواء« )165/5(.
وابن عباس   يخبر عن أمر غيبي ال تبلغه العقول فله حكم الرفع، ومتعلق بالقرآن الكرمي، فال 
تعلق لإلسرائليات بذلك، وصح عنه في البخاري )2539( عدم األخذ عنهم في أمور الدين مطلقا، 

وجعل القرطبي هذا التنزل: »ال خالف« فيه )297/2(. 
قال ابن كثير: »واملشهور أنه بعث  في شهر رمضان كما نص على ذلك عبيد بن عمير، ومحمد     )3(
بن إسحاق، وغيرهما« »السيرة النبوية« )392/1(. وقال ابن حجر: »وابتداء وحي اليقظة كان في 
رمضان« »فتح الباري« )37/1(، و)57/9، 43/1(، واختار صاحب »الرحيق اخملتوم« )56( - بحًثا 

وحتقيًقا - أنه في اليوم احلادي والعشرين من رمضان.
السخاوي، »جمال القراء«، )22/1- 23(، وانظر: »فتح الباري« البن حجر )5/9(.    )4(
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التنزل الثالث:

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ    ( تعالى:  نزوله مفرًقا ومنجًما، ودليله في قوله 
ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الإ�سراء:106[، )وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  یجئ   ( ]الفرقان:32[، 

وآيات أخرى يأتي ذكرها في املبحث اآلتي.
هذه التنزالت الثالث، يهمنا منها األول والثاني، من حيث تلمس معالم 
الرحمة فيهما، على ضوء ما فيهما من حكم، فمما يذكر لهاذين التنزلني 

اجُلليلني:
القرآن  باستقرار  واإلعالم،  بالتعليم  واإلنعام،  التفضل  محض  أواًل: 
في سابق علم الرحمن سبحانه، ثم حفظه له مسطوًرا في ديوان 
، فليس  عظيم، محفوظ كرمي، عظيم اخللق، حوى ما جلَّ ودقَّ

إلى هذا من سبيل، إال بإعالم اجلليل.
ثانًيا: ال يخفى على كل عارف ما في ذلك من عظيم مقامات اإلميان، 
العلوي،  الفوقية، وامللكوت  العوالم  وهو يرى بعني بصيرته تلك 

وما أجراه اهلل فيه، متهيًدا ملا سينزل إليه من خير دينه ودنياه.
ثالًثا: إن كون القرآن الكرمي في اللوح )احملفوظ(، والكتاب )املكنون(، 
وبيت )العزة()1(، مؤذن ببالغ حفظ اهلل تعالى له، وعظيم صيانته، 
عن كل شيطان مارد، أو جني عفريت، وذلك من عظيم الرحمة 

واملنة، ملا يضفيه على قلب العبد من الطمأنينة املطلقة)2(.
لوح،  في  القرآن  كان  »إذا  فـ  واحلراسة  والرعاية  الصيانة  بالغ  على  الدالة  الصفات  من  ثالثها     )1(
وكان اللوح محفوًظا، فالقرآن محفوظ أيًضا« »احلجة للقراء السبعة« ألبي علي الفارسي )7/6(. 
ومكنون: أي: »مصون عند اهلل ال ميسه شيء من أذى« »جامع البيان« )149/23(، والبيت أضيف 
للعزة الستكماله معانيها من قوة وشدة وقهر، ورفعة وشرف ومنعة، وما في معناه انظر: »معجم 

املقاييس« البن فارس )38/4(.
علي بن سليمان العبيد، »حفظ القرآن الكرمي«، )9(.    )2(
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رابًعا: أن »في تعدد النزول، وأماكنه مرة في اللوح، وأخرى في بيت 
العزة، وثالثة على قلب النبي S: في ذلك التعدد مبالغة في نفي 

الشك عن القرآن، وزيادة لإلميان، وباعث على الثقة فيه«)1(.
خامًسا: وأما إنزاله إلى السماء الدنيا جملة: فـ »في ذلك تكرمي بني 
آدم، وتعظيم شأنهم عند املالئكة، وتعريفهم عناية اهلل عّز وجّل 

بهم، ورحمته لهم«)2(.
سادًسا: و»فيه تفخيم ألمره، وأمر من أنزل عليه، وذلك بإعالم سكان 
السماوات السبع أن هذا آخر الكتب، املنزل على خامت الرسل 
ألشرف األمم، قد قربناه إليهم لننزله عليهم«)3(، وفي ذلك من 

منة اهلل على خلقه ولطفه بهم ولهم، ما هو ظاهر.
سابًعا: وفي وقوع هذا التنزيل جملة إكرام وإنعام على نبينا S وعلى 
أمته لئال تعلوها أمة من األمم في شأن من الشؤون، فجمع لها 
وتفريًقا  قبلها،  األمم  كسائر  جملة  وتفصيال)4(،  جملة  اإلنــزال 

وتنجيًما مزيًدا في االعتناء واالمتنان عليها.
ثامًنا: وقوع هذا التنزيل في ليلة القدر املباركة، فيه مزيد امتنان وفضل 
وإنعام من الرحمن، ملا فيه من االصطفاء بعد االصطفاء، فقد 
اصطفى خلير كتبه خير األوقات والليالي إنزااًل، وخير البشرية 
م القرآن  إرساال، قال سبحانه: ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ(، فـ »عظَّ
مختًصا  وجعله  إليه  إنزاله  أسند  أن  أحدها:  أوجــه:  ثالثة  من 
أنزل  الذي  الوقت  الرفع من مقدار  والثالث:  به دون غيره،...، 

الزرقاني، »مناهل العرفان«، )42/1(.    )1(

السخاوي، »جمال القراء«، )153/1(.    )2(
أبو شامة، »املرشد الوجيز«، )24( وانظر: »البرهان« للزركشي )230/1(، و«اإلتقان« للسيوطي     )3(

.)149/1(
السخاوي، »جمال القراء«، )154/1(، أبو شامة، »املرشد الوجيز«، )24(. وفيه بحث سيأتي.    )4(
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فيه«)1(، وقال السعدي: » يقول تعالى مبيًنا لفضل القرآن وعلو 
ڳ   ڳ    ( ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ(   كما قال تعالى:   ( قدره: 
ڱ  ڱ  ڱ(  وذلك أن اهلل تعالى، ابتدأ بإنزاله في رمضان 

في ليلة القدر، ورحم اهلل بها العباد رحمة عامة...«)2(.
تلك بعض ما في ذينك التنزلني من أوجه الرحمات، مما فتح به رب 
البريات، لنصرف القول بعدها إلى الكالم في ثالثها، في املبحث التالي:

الزمخشري، »الكشاف«، )780/4(، وانظر: »مفاتيح الغيب« للرازي )228/32(، و»أنوار التنزيل«     )1(
للبيضاوي )327/5(.

عبدالرحمن السعدي، »تيسير الكرمي الرحمن«، )931(.    )2(
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املبحث الثاني
معالم الرحمة في تنجيم القرآن وتفريقه

تنزيل القرآن منجًما ومفرًقا مقرر في اآليات القرآنية، تصريًحا وإشارة، 
وقد تقدم ما يدل لذلك صراحة، ونتبعه مبا هو إشارة)1(، فمن ذلك قوله 

تعالى: )   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ( ]البقرة: 106[.
تعالى:  ]الن�ساء:104[وقوله   ) ائ    ى    ى   ې   تعالى:)ې   وقوله 
ڃ(   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   )ڦ  

]الن�ساء:164[، وقوله تعالى: ) ۆئ  ۆئ             ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ی(  ]الأنفال:68[، وقوله تعالى: )   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  
ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ   پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   
ڤ  ڤ ( ]يون�س:15[، وقوله تعالى: )ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   
ۉ   ې(  ]احلجر:87[، وقوله تعالى: )ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  
]النحل:101[،  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ( 
وقوله تعالى: )ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ(  ]النحل:118[، وغيرها 
من اآليات، وأما دالئل ذلك من السنة والسيرة النبوية فأكثر من أن حتصر، 

بل هو مما جتمع عليه أمة اإلسالم فضاًل عن علمائها.

قال الرازي في »تفسيره«: تَْوِصيُل الَْقْوِل ُهَو ِإتَْياُن بََياٍن بَْعَد بََياٍن، َوُهَو ِمْن َوَصَل الَْبْعَض ِبالَْبْعِض،     )1(
بَْعُضُه  يَتَِّصُل  ًقا  ُمَفرَّ ًما  ُمنَجَّ الُْقْرآَن  أَنَْزلْنَا  ِإنَّا  ِمنُْه  الُْمَراُد  يَُكوَن  أَْن  يتحمل  املوصل  القول  وهذا 

ِبَبْعٍض...« )607/24(.
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وقد أوضحت آيات القرآن الكرمي بعض كيفية هذا التنزيل فقال سبحانه: 
ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب      (
ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىتيت( ]ال�سورى:51[، وقال تعالى: ) گ  گ  
ڻ(  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ      ڳ      ڳ   ڳ   ڳ   گ  

]ال�سعراء:192-194[، )ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ  

چ  چچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ       ڌڌ(  ]احلاقة::43-40[.
فالقرآن الكرمي وحي رب العاملني، بواسطة جبريل األمني، على قلب 
سيد املرسلني، يُوحي الرحمن ما يشاء من وحيه، على ما تقتضيه حكمته 
وربوبيته، فيحفظه األمينان بفضل ومنة من الرحمن، ولوال رحمته ملا كان 
بالتبيني،  التالوة  يتلوه الصادق األمني، ويَتلُو  لهما ذلك في اإلمكان، ثم 

لتقوم حجة اهلل على الثقلني.
نزل القرآن منجًما على احلبيب S مدة نبوته ورسالته، على اختالف 
األزمان واألحوال، كان نتاج استقصائها، وتتبعها وتأملها، أنواًعا وأفناًنا 

من علوم القرآن، منها:
)املكي واملدني، احلضري والسفري،...( إلى النوع السادس عشر من 
أنواع علوم القرآن التي ذكرها السيوطي)1( � في »اإلتقان«، ومن كل 
الرحيم  من  واالمتنان،  الرحمة  معالم  جلية  الحت  األنــواع  تلك  من  نوع 
الرحمن، على جيل التنزيل من األنصار واملهاجرين، وعلى من بعدهم من 

املسلمني، وهو ما سأحاول تتبعه التالي، في النقاط اآلتية:
أوال: إن من عظيم منة اهلل على نبينا S أن اصطفاه لنفسه، وجعله 
في اإلتقان )27/1- 28(، وهي: )النهاري والليلي، الصيفي والشتائي، الفراشي والنومي، األرضي     )1(
والسمائي، أول ما نزل وآخر ما نزل، أسباب النزول، ما نزل على لسان بعض الصحابة، ما تكرر 
نزوله، ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه، معرفة ما نزل مفرًقا وما نزل جمًعا، 
ما نزل مشيًعا وما نزل مفرًدا،ما أنزل منه على بعض األنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي 

S،في كيفية إنزاله(.
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من بني سائر البشر رسول وحيه، للعاملني بشيًرا ونذيًرا، وقال 
سبحانه مبيًنا رحمته على نبيه إذ أوحى إليه:)ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
أي:  ]الق�س�س:86[،  ڦ(  ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   ڤ   ڤ  

»إال أن ربك رحمك فأنزل عليك«)1(.
ثانًيا: إن ابتداء النزول املفرق ليلَة القدر املباركة رحمٌة من اهلل، ومزيُد 

إنعام منه، على ما سبق بيانه آنفا.
ثالًثا: ملا كان وحي اهلل لنبيه بواسطة الرسول امللكي جبريل، كان في 
ذلك مزيد رحمة وإنعام على نبينا S وأمته، إذ لم تكن لألمم 
قبلها مزية فوقها، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل مبيًنا 
هذا املعنى: »َوَمْن َقاَل: إنَّ جبرائيل أََخَذهُ َعْن الِْكتَاِب، لَْم يَْسَمْعُه 
التَّْوَراةَ  َكتََب  ُسبَْحانَُه  أَنَُّه  ِمنَْها:  ُوُجــوٍه.  ِمْن  بَاِطٌل  َفُهَو  اللَِّه  ِمْن 
ِلُموَسى ِبَيِدِه؛ َفَبنُو إْسَراِئيَل أََخُذوا َكالَمُه ِمْن الِْكتَاِب الَِّذي َكتََبُه، 
ٌد َعْن ِجبِْريَل َعْن الِْكتَاِب َفُهْم أَْعلَى ِبَدَرَجِة«)2(، وهو الزم  َوُمَحمَّ
كان  ملا  S أعال درجة  فنبينا  امللزوم،  باطل، فدل على بطالن 

وحي اهلل إليه بواسطة ملك الوحي فقط.
 S رابًعا: إن في تنزله مفرًقا بعد نزوله جملة مزيد إنعام على نبينا
وأمته، وتفضياًل لها على غيرها من األمم بإنزاله جملة، ورحمة 

بها في تنزيله منجما)3(. 
خامت  إلى  أوحــى  إذ  الدنيا  السماء  سبحانه  اهلل  حفظ  قد  خامًسا: 
رسله، خامتة كتبه)4(، فبعدما كان في السماء الدنيا مقاعد يُقَعد 

الفراء، معاني القرآن، )313/2(، وانظر: »جامع البيان« للطبري )642/19(.    )1(
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )224/15(، وفي هذا أيًضا إبطال لقول من قال إن ابتداء التنزيل     )2(

املنجم كان من بيت العزة.
سواء أكان التنجيم من خصائص هذه األمة على قول بعضهم، أم كان من خصال الشرائع جميعها.    )3(

علي بن سليمان العبيد، »جمع القرآن الكرمي«، )10(.    )4(
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فيها الستراق السمع، جعل اهلل جنومها شهًبا مرصدًة للشياطني، 
ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ   العاملني:  رب  فقال 
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چچ  
اهلل  حفظ  مظاهر  من  وهــو  ]ال�سافات:10-6[،  ڈژ(  ڈ  

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   تعالى:  قوله  التي شملها  لكتابه،  تعالى 
َياِطنيُ  ڱ   ڱں( ]احلجر:9[، »َحِفَظُه اللَُّه ِمْن أَْن تَِزيَد ِفيِه الشَّ
على  اهلل  رحمات  أعظم  من  وذا  ا«)1(،  َحّقً ِمنُْه  تَنُْقَص  أَْو  بَاِطاًل 

خلقه أن تَولَّى هو سبحانه حفظ كتابه.
ۆئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ          تعالى:)وئ   قوله  في  صريًحا  جاء  ما  سادًسا: 
منجًما  إنزاله  كان  ]الفرقان:32[   ىئ(  ۈئ  ېئ    ېئېئ   ۈئ  

ی   عليك)    ينزل  مــرة  كل  في  ی(   ىئ   ىئ      ( ومفرًقا 
ی( ]الفرقان[ وهذا من جميل رحمة اهلل بعبد ورسوله S، قال 
أبو شامة: » فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى 

للقلب، وأشد عناية باملرسل إليه«)2(.
على  املؤمنني  على  له   S وقــراءتــه  الــقــرآن  تنجيم  في  أن  سابًعا: 
قال  والشريعة،  الدين  أمور  على  لهم  التثبيت  من  مزيًدا  مكث، 

ې   ۉ    ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    سبحانه:)ۈ  
ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

یی( ]النحل:102-101[
آمنوا  الذين  اهلل  »ليثبِّت    )   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ(، 

القرطبي، »اجلامع ألحكام القرآن«، )5/10(.    )1(
أبو شامة، »املرشد الوجيز«، )28(.    )2(
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ما  وتدبروا  الناسخ  إذا سمعوا  وأنهم  بأنه كالمه،  اإلميان  على 
واطمأنت  عقائدهم  رسخت  واحلكمة  الصالح  رعاية  من  فيه 
قلوبهم«)1(، وليثبتهم »مبا فيه من احلجج واآليات«)2(، و»ليحفظ 
الذين  قلوب  إليه  وِلتَطمئن  اإلســالم...  آمنوا على  الذين  قلوب 
وكل  باجلنة«)3(،  ِللُْمْسِلِمنَي  َوبُْشرى  الضاللة  من  َوُهدًى  آمنوا، 

هذا من صنوف نعمه على عباده، ورحمته بهم.
ثامًنا: إن في تنزيل القرآن الكرمي منجًما ومفرًقا مزيًدا من التواصل بني 
الرسولني، وهذا مما يُسرُّ به كل واحد منهما، فقد كان كل منهما 
يشتاق لآلخر، حتى قال S: »أال تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت: 
]مــــرمي:64[«)4(،  جث(  يت   ىت   مت    خت   حت   يبجت   ىب          مب     خب   »)حب  
وجاء عنه S أنه قال ملا أبطأ عليه جبريل: »يَا ِجبِْريُل َما نََزلَْت 
َولَِكنِّي  ِإلَيَْك  أَْشــَوَق  ُكنُْت  أَنَا  -جبريل-:  َقاَل  ِإلَيَْك،  اْشتَْقُت  َحتَّى 
َمْأُموٌر«)5(. فقد كان S يُرِوي مرة بعد مرة شوقه إلى جبريل بهذا 
هذا  وإلى  ذلك،  كان  ملا  جملة  القرآن  نزل  ولو  املتواصل،  التنزل 
املعنى أشار أبو شامة بقوله: » ويستلزم ذلك كثرة نزول امللك عليه، 
وجتديد العهد به، ومبا معه من الرسالة الواردة من ذلك اجلناب 
العزيز، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة«)6(، فإنه » ِإَذا 
َشاَهَد ِجبِْريَل َحاال بَْعَد َحاٍل يَْقَوى َقلْبُُه ِبُمَشاَهَدِتِه َفَكاَن أَْقَوى َعلَى 

البيضاوي، »أنوار التنزيل«، )240/3(.    )1(
)(-القرطبي، » اجلامع ألحكام القرآن »، )177/10(.    )2(

السمرقندي، »بحر العلوم«، )292/2(، وانظر: »التفسير« البن كثير )603/4(.    )3(
أخرجه البخاري )3064، 4454، 7017(.    )4(

أخرجه الطبري في »جامع البيان« )223/18( من طريق قتادة به، وابن أبي حامت في »تفسير«     )5(
)2414/7( من طريق عكرمة، عزاه في »فتح الباري«: لـ »َعبِْد بُْن ُحَميٍْد وبن أَِبي َحاِتٍم ِمْن َطِريِق 
في  كثير  ابن  وقال  وهو حديث مرسل،   ،)530/5( املنثور«  »الدر  في  وكذا   ،)429/8(  » ِعْكِرَمَة 
املسبور«  »الصحيح  في  قتادة  طريق  بشير  حكمت  وحسن   ،)274/9( َغِريب«  »َوُهَو  »تفسيره«: 

)345/3(، وانظر: »فتح القدير« للشوكاني )345/3(.
أبو شامة، »املرشد الوجيز«، )28(.    )6(
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ِة َوَعلَى اْحِتَماِلِه أَِذيََّة  بِْر َعلَى َعَواِرِض النُّبُوَّ َل، َوَعلَى الصَّ أََداِء َما ُحمِّ
َقْوِمِه َوَعلَى الِْجَهاِد«)1(. وكذلك كانت حال جبريل  وال شك.

تاسًعا: ويتبع ذلك أن في تفريِق نزول القرآن الكرمي تفريًقا ملا تضمنته 
آياته من التكاليف واألحكام، قال سبحانه: )ڀ  ڀ  ٺ    
ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ( ]الإ�سراء:106[ لَْو أَنَْزَل الِْكتَاَب 
َواِحَدًة  ُدْفَعًة  ِبَأْسِرَها  َراِئُع  الشَّ لَنََزلَِت  الَْخلِْق  َعلَى  َواِحَدًة  ُجْملًَة 
ًما ال  ًقا ُمنَجَّ ا نََزَل ُمَفرَّ ا لَمَّ َعلَى الَْخلِْق، َفَكاَن يَثُْقُل َعلَيِْهْم َذِلَك، أَمَّ
لَُها أَْسَهَل«)2(، وهو من  َجَرَم نََزلَِت التََّكاِليُف َقِليال َقليال َفَكاَن تََحمُّ

عظيم رحمة اهلل بخلقه ولطفه ورأفته بهم.
عاشًرا: إن في تفريق آي الذكر تنزياًل لَتيسير حْفظه على األمة، وهو 
من معاني اآلية السابقة، خاصة على قراءة من قرأ )ڀ()3(، 
»وال شك أن تفريق النص الذي يراد حفظه يَُيسر األمر على من 
يريد أن يحفظه«)4(، فقد أنزل اهلل القرآن على نبيه S مفرًقا 
ليقرأه على املؤمنني على َمَهل وترسل، ولـ»تكون ألفاظه ومعانيه 
أثبت في نفوس السامعني«)5(، فسبحان من شمل تنزيله للقرآن 

مفرًقا كل هذه الرحمات، واحلكم والنعم واملسرات.

الرازي، »مفاتيح الغيب«، )457/24(.    )1(

الرازي، »مفاتيح الغيب«، )457/24(.    )2(
واحلسن  والشعبي  كعب   بن  وأبي  مسعود  وابن  عباس  وابن  علي  »قراءة  هي  جني:  ابن  قال     )3(
بخالف وأبي رجاء وقتادة وحميد وعمرو بن فائد وعمر بن ذر وأبي عمرو بخالف« »احملتسب في 
القراءات الشواذ« )23/2(، وانظر: »اجلامع« للقرطبي )339/10(، و«القراءات الشاذة وتوجيهها« 

لعبد الفتاح القاضي )549(.
غامن قدوري، »محاضرات في علوم القرآن«، )33(، وهل من ذلك تيسير حفظه على النبي S كما     )4(
ذكره بعضهم كـ: أبي شامة في »املرشد« )28(، والزمخشري في »الكشاف« )283/3(، وغيرهما؟ 

)ڭ   ڭ   تعالى:  قال    S للنبي  مكفول  الوحي  أن حفظ  القرآن  فقد صرح  ذلك  الظاهر عدم 
ۇۇ( ]الأعلى[، و)ال( هنا نافية، مبعنى أنك حتفظه ولن تنساه، وليس أدل على ذلك أيًضا من حفظ 

آدم لألسماء كلها التي علمه اهلل إياها دفعة واحدة، واهلل أعلم.
الطاهر ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، )231/15(، وانظر: »أضواء البيان« للشنقيطي )188/3(.    )5(
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املبحث الثالث
معالم الرحمة في املكي واملدني

الوقائع  بحسب  الرباني  الوحي  واستمرار  منجًما،  الــقــرآن  نــزول 
البلدان، وكذا الهجرة  واألحوال، ثم بداية الدعوة مبكة، وانتشارها في 
وما نتج عنها من استقرار الكيان اإلسالمي باملدينة، كل ذلك كان سبًبا 
مواضيعه  فأما  وموضوعاته)1(،  الكرمي  القرآن  نزول  مواضع  تنوع  في 
فأكثر من أن تعد أفرادها، وأما أنواعها فهي: )عقيدة وشريعة وقصص(.
فأما مواضعه فكان منه املكي واملدني، السفري واحلضري، النهاري 
والليلي، الصيفي والشتائي، الفراشي والنومي، األرضي والسمائي، أول 

ما نزل وآخر ما نزل، ويجمعها جميًعا )علم املكي واملدني()2(. 
ذو  النبيلة،  واملعارف  اجلليلة،  العلوم  من  ومدنيه  القرآن  مكي  علم 
أحكام  ملستنبط  الزمــة  وضــرورة  التنزيل،  معاني  ِلُمعاني  بالغة  أهمية 
القرآن بالنظر والتأويل، ولذا كان كالم أهل العلم في بيان فائدته غير 

قليل.
تضمنت مباحثه أفناًنا وارفة، ووفى مبعارف واسعة وفاء: »جعل بحوثه 
أشتاًتا وألواًنا، فهو في آن واحد ترتيب رباني، وحتديد مكاني، وتبويب 

انظر: »املعجزة الكبرى« ألبي زهرة، )19(.    )1(
انظر: »اإلتقان« السيوطي، )28/1(.    )2(
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أن في حتديد  الدارسني  لدى  ُعلم  موضوعي، ويقني شخصي«)1(. وقد 
معنى املكي واملدني اصطالحات ثالثة، لها باطن، وظاهر:

وزمانه  النزول  مكان  بني  واالعتبار،  العبارة  في  اختالف  ظاهرها 
وتوجه اخلطاب، وهي اتفاق على التدقيق والتحقيق)2(.

استمرار  على  واملتواصلة  للعبيد،  الواصلة  اإللهية  الرحمة  وباطنها 
الزمان القريب والبعيد، باطنها الرعاية الربانية مبا أنزله روًحا وأمًرا، 
رحمة  ا،  وأمــرً نهًيا  وشرًعا،  ديًنا  وبعدها  الهجرة،  قبل  واملدينة  مبكة 
امتزجت بحكمة فأخرجت في مخاض عسير أحوال املسلمني من ضيق 
في  وارتقاء، يصحبهم  ونقاء  وعزة  دين  إلى فسحة  وابتالء  وشقاء  وذل 

هذا وذاك قرآن مكة واملدينة بخصائص معلومة فيهما.
الرباني،  االعتناء  مزيد  الناظر  فيها  يلحظ  التي  اخلصائص  تلك 
والعطاء اإللهي املعني على نوائب الزمان، والقامع لألعداء في كل مكان، 
قوي  املكي  القرآن  يأتي  املعاندة،  الظاملة  القرشية  السيطرة  ظل  ففي 
املسامع  إلى  بإيجازه  واآليات، واصاًل  املقاطع  والعبارات، قصير  البيان 
دامًغا  لفصاحتهم،  التحدي  قوي  لتكذيبهم،  الزجر  شديد  النافرات، 
العتراضهم، بالغ احلجة ناصع احملجة، تصحيٌح للعقيدة، ورسٌم ملعالم 
الصدق،  القصص  بقص  احلــق،  إلى  العقول  لصحيح  إجلــاء  الشريعة، 

داعًيا إلى املكارم والفضائل، وجميل اخلصال والشمائل.
عليه  وغلب  عنه،  اخلصائص  بعيد  غير  املدني،  القرآن  بعده  ليأتي 
إطناب آياته بالغة، إيضاًحا وبياًنا لألحكام الشرعية، واألحوال التعبدية، 

صبحي الصالح، »مباحث في علوم القرآن«، )167(.    )1(
قال مساعد الطيار: »واملقصود هنا التنبيه على أنه ال تعارض بني مذهب السلف في التعبير عن     )2(
النُّزول باملكان، وما ذهب إليه املتأخرون من العلماء من أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل 
تطبيقاتهم  بالزمان في  ويعملون  املكان،  بذكر  يعتنون  كانوا  السلف  فهو مدني؛ ألن  الهجرة  بعد 

التفسيرية« »احملرر في علوم القرآن« )105(.
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واحلدود الردعية، حث على دعوة الناس باللسان والسنان، وأيد املؤمنني 
ف منهم األقوال واألفعال، وفضح منهم  على أهل الكتابني واملنافقني، فعرَّ
التمام،  على  الدين  باكتمال  إيذاًنا  اخلتام،  حسن  به  يكون  ثم  حال،  كل 

جلميع األزمان، وكافة األنام.
فأين عني البصيرة عن تلك الرحمات؟

ففي قصر آيات املكي رحمة ملا في ذلك من يسر قراءة، وسهولة حفظ، 
وقوة إعجاز، وفصاحة إيجاز)1(.

وفي طول آيات املدني مثلها، وقوة تأصيل، واستطراد تفصيل، إطناب 
وإسهاب، تلذًذا وأجًرا بآي الكتاب.

وفي هذه وتلك أمثالهما، برسم سبيل الدعوة إلى اهلل تعالى التي: »حتتاج 
إلى نهج خاص في أسلوبها إزاء كل فساد في العقيدة، والتشريع واخللق 
النواة الصاحلة لها، وتربية  والسلوك، وال تفرض تكاليفها إال بعد تكوين 
التشريعية،  أسسها  تسن  وال  بها،  القيام  عاتقها  على  تأخذ  التي  اللبنات 
ونظمها االجتماعية إال بعد طهارة القلب، وحتديد الغاية حتى تكون احلياة 
على هًدى من اهلل وبصيرة«)2(، وإلى هذا املعنى تشير السيدة عائشة  
من  ســورة  القرآن-  من  -أي:  منه  نزل  ما  أّول  نزل  إمنا   ...« قالت:  حني 
املفصل فيها ذكر اجلنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل احلالل 
واحلرام، ولو نزل أول شيء: ال تشربوا اخلمر، لقالوا: ال ندع اخلمر أبًدا، 
 S ولو نزل: ال تزنوا، لقالوا: ال ندع الزنا أبًدا، لقد نزل مبكة على محمد
وما  ]القمر:46[  ىئىئ(  ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ألعب:)ۈئ   جلارية  وإني 
نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده«)3(. أشارت إلى الرحمة الربانية، 

محمد بكر إسماعيل، »دراسات في علوم القرآن«، )/49- 50(.    )1(
مناع القطان، »مباحث في علوم القرآن«، )49(، أشار إلى هذا املعنى أيًضا من التدرج في الدعوة:     )2(

الزرقاني في »مناهل العرفان« )167/1(، وأبو شهبة في »مدخل لدراسة القرآن« )219(.
أخرجه البخاري )4707، 4595(، وغيره.    )3(
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و»احلكمة اإللهية في ترتيب التنزيل، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى 
التوحيد، والتبشير للمؤمن واملطيع باجلنة، وللكافر والعاصي بالنار، فلما 
ومدنيه  القرآن  «)1(. فمكي  األحكام...  أنزلت  ذلك  النفوس على  اطمأنت 
»يهدي سير النبي S وأصحابه ُخطوة خطوة نحو.. الهدف، وهو يحوطهم 
إرادتهم،  ويقوي  جهودهم،  يعزز  فهو  املناسبة،  اإللهية  بالعناية  حلظة  كل 
واالجتماعية  التاريخية  فاحلركة  املبني،  بالنصر  الكفاح  ذلك  تكلل  حتى 

والروحية التي نهض بأعبائها اإلسالم ال سر لها إال في هذا التنجيم«)2(.
وما  وآخــره،  نزل،  ما  أول  معرفة  واملدني،  املكي  موضوع  توابع  ومن 

انطوى حتتهما من معالم للرحمة، وهما وجهة ما يأتي من كالم:
فأما أول ما نزل)3( على نبينا محمد S يوم حراء فقوله تعالى: )چ  
چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  
براعة  اإللهي  االستفتاح  هــذا  وفــي  ]العلق:5-1[،  گگ(  ک    ک   ک   ک  
بالقلم  استهالل)4(، لتلك الصلة العظيمة بني األرض والسماء، و»إشادة 
من  أصدقها  فما  واألمم،  الشعوب  بناء  في  ومنزلته  وبالعلم  وخطره، 
طالئع جتعل العلم واملعرفة من أخص خصائص اإلنسان«)5(، فبه أرشد 

من العمى، ومن الضاللة هدى. 
كما جتسد فيها »تصوير حي ألضخم حدث في تاريخ البشر شهدت به 
اإلنسانية نفسها تولد ميالد جديد يصلها بالسماء وأسرارها وال يلصقها 
باألرض وأوحالها، فيوجه املقطع األول من هذه السورة محمد رسول اهلل 

ابن حجر، »فتح الباري«، )40/9(.    )1(
غامن قدوري، »محاضرات في علوم القرآن«، )33(.    )2(

وهو قول اجلمهور، ويكاد يكون إجماًعا، انظر: »اإلتقان« للسيوطي )91/1(، و«احملرر« ملساعد     )3(
الطيار )79- 82(.

الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«، )435/30(.    )4(
أبو شهبة، »السيرة النبوية »، )260/1(. و«علوم القرآن« للعتر )36(، و«تيسير التفسير« إلبراهيم     )5(

القطان )441/3(.
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إلى االتصال باملأل األعلى والقراءة باسم اهلل، فمنه املنشأ وإليه املصير، 
استعمال  من  ومتكينه  الوجود،  أسرار  بتعليمه  اإلنسان  كرم  الذي  وهو 
احلمد واملنة، الذي أنعم على  »القلم« رمز العلم والتعليم،...«)1(، »فهلل 

عباده بهذه النعم التي ال يقدرون لها على جزاء وال شكور«)2(.
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی  ی     ( تعالى:  فقوله  نزل)3(  ما  آخر  وأما 
جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خبمب( ]البقرة:281[، وفيها من براعة 
االختتام، أبلغه وأمته، رحم اجلليل سبحانه عباده فذكرهم بتقواه، وحثهم 
على العمل مبا يرضاه، وأعد لهم اجلزاء األوفى، ووعدهم املغفرة وعدم 

ى. الظلم ووعده ُموفَّ
  ( ﴾خك  توقيًرا،  االلتفات  بياء  ورحمهم  تذكيًرا،  اخلطاب  بتاء  رحمهم 
عباده  سبحانه بصاحلي  اهلل  من  »رفًقا  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی     یی( 
ُد  ُفه ويُتَوعَّ املطيعني ألمره. وذلك أن العود إلى اهلل للحساب أعظم ما يخوَّ
به العباد، فإذا قرئ: )ىئ(...َّ فقد خوطبوا بأمر عظيم...، فكأنه 
تعالى انحرف عنهم بذكر الرجعة فقال: )    ىئ  ىئ  ی     ی()4(، جميًعا، 

أبرار وفجاًرا.
وتوابعهما،  القرآن  من  واملدني  املكي  في  الرحمة  جوانب  بعض  تلك 
واملتأمل ممن فتح اهلل عليه يُكشف له ما هو أكثر، وفوق كل ذي علم عليم.

صبحي الصالح، »مباحث في علوم القرآن«، )186(.    )1(
السعدي، »تيسير الكرمي«، )186(.    )2(

“اجلامع   » َوأَْشَهُر  َوأََصحُّ  َوأَْكثَُر  أَْعَرُف   « القول:  هذا  القرطبي  قال  املسألة  في  الراجح  على     )3(
ألحكام القرآن” )375/3(، وانظر: “فتح الباري” البن حجر )205/8(، و“اإلتقان” للسيوطي 

.)102 -101/1(
للقرطبي  و«اجلامع«  »احملرر« البن عطية )378/1(،  وانظر:  ابن جني، »احملتسب«، )145/1(،     )4(

.)376/3(
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املبحث الرابع
معالم الرحمة في أسباب النزول

ووجه ارتباطه مبا قبله أن تنزل القرآن الكرمي جملة ومنجًما، مكًيا 
ومدنًيا، لم يكن إال لهداية الناس إلى احلق والصراط املستقيم، وزادت 
آيات على هذا السبب العام بسبب خاص مرتبط بها دون غيرها، وهذا 
النزول«،  العلماء حتت مبحث »أسباب  يبحثه  الذي  السبب اخلاص هو 

وعليه فآي القرآن قسمان:
األول: ما نزل من اهلل ابتداء غير مرتبط بسبب من األسباب اخلاصة، 
وإمنا هو مرتبط بالسبب العام وهو هداية الناس، وهذا القسم 

هو أكثر آيات القرآن الكرمي.
الثاني: قسم نزل مرتبًطا بسبب من األسباب اخلاصة يسميه العلماء 
»سبب نزول اآلية«، وآيات هذا القسم هي األقل)1(. جملة تلك 
األسباب اخلاصة هي ما اصطلح على تسميته »سبب النزول أو 
سبب التنزيل«: »وهو ما نزلت اآلية أو اآليات تتحدث عنه أيام 
هي  »ما  احلقيقة:  في  األسباب  وهذه  ذلك.  ونحو  وقوعه«)2(، 

فهد الرومي، »دراسات في علوم القرآن«، )135(. وانظر: »اإلتقان« للسيوطي )107/1(، »الفوز     )1(
الكبير« للدهلوي )31(.

وهو ما اختير تعريفا لسبب النزول، انظر:«اإلتقان« للسيوطي)116/1(، وأما علم أسباب النزول     )2(
فهو العلم املهتم بهذه املسائل.
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إال مناسبات ال أسباب حقيقة، وإن سميت أسباًبا على طريقة 
التسامح والتجاوز«)1(، فليس نزول القرآن الكرمي متوقفا على 
وجود تلك احلوادث، وإمنا جعلها اهلل واقعة قدرا، وأنزل القرآن 
الكرمي إثرها بياًنا لشرعه، وإنفاذا حلكمه، على مقتضى حكمته 
حااًل ومآاًل، ولذلك املعنى أيًضا اتفقت كلمة أهل العلم: »على 
أن ما يدل عليه الكالم القرآني، هو الذي يؤخذ به، على ما في 
داللته من عموم واتساع،... وهو معنى قول علماء أصول الفقه: 

إن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب«)2(. 
تنزيل  في  بخلقه  اهلل  رحمة  معالم  بعض  نتلمس  القسمني  ذينك  ومن 
ابتداء من غير سبب  القرآن، وأسبابه، فلئن كان تنزيل آي الذكر احلكيم 
قد ظهرت فيه معالم رحمة اهلل بخلقه في هدايتهم، وعنايته بهم، توجيها 
معالم  فإن  ووعيًدا.  ووعًدا،  وقصًصا،  وآداًبا،  وشريعة،  عقيدة،  وإرشاًدا، 
رحمته ومزيد عنايته في ما نزل بسبب أشد ظهورا، وأكثر وضوًحا، بل هو 
احلال الذي تقصر عنه عبارات الفصيح تصويًرا لتلك العناية الفائقة من 
الرحمن سبحانه بعباده، حني تسير أحداث البشرية على ما يوافق سابق 
الذكر توضح شرعه ومرضاته، في حكمة  آيات  فتأتي  وقدره،  اهلل  قضاء 
بالغة، ومقاصد باهرة، رحمة بعد رحمة، عامة فخاصة، خاصة فأخص، 
)ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی( ]البقرة:105[.

تعالى حياة  اهلل  البصائر احلية متابعة  ترى فيها  التي  تلك األسباب 
إلى سبيله  يهديهم  عليهم مبا  وإنعامه سبحانه  وتغيرها،  وعباده،  خلقه 
القومي، وصراطه املستقيم، ومبا يصحح لهم العقائد واألحوال، الظاهرة 
علوم  في  »محاضرات  قدوري،  وغامن   ،)15( ورجاله«،  »التفسير  عاشور،  بن  الفاضل  محمد     )1(
القرآن«، )211(، إذ األسباب في تعريفها: ما يُوجد املسبََّب، سواء أكان السبب تاما أو غير تام، 

انظر: »التعريفات« للشريف اجلرجاني )69(.
محمد الفاضل بن عاشور، »التفسير ورجاله«، )15(.    )2(
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والباطنة، من األقوال واألفعال، فاستحضار العبد نظر اهلل إليه، ومراقبته 
له، ومتابعته أحواله من املقامات التي تطرب لها قلوب املقربني، وتخشع 

لها قلوب أصحاب اليمني، وتخضع لها رقاب املكذبني.
تلك األسباب التي على اختالف ما ينزل إثرها من آي الذكر احلكيم 
متأل قلوب املؤمنني يقيًنا باستشعار رقابة اهلل لهم، ويحس منها الكفار 
لوعة مما أدركوا من قدرة اهلل عليهم، وإحاطته بهم، وفي ذلك من الزجر 
لهؤالء، والرأفة بأولئك ما يعجز عن إدراك كنهه كل حكيم، فهو ﴾خك تلك، 

) تنزيل من الرحمن الرحيم  (.
األسباب التي أوضحت ملن نزلت اآليات فيهم مدى رعاية اهلل سبحانه 
لهم، ورحمته بهم، وهو يسوقهم إلى العمل قدًرا، ويبينه لهم شرًعا وأمًرا، 
ثم يتوب عليهم وميحو عنهم وزًرا، تلك التي أعلت مقام الصادقني تخليًدا 
ألسمائهم، وإشادة بأعمالهم، ونشًرا لفضلهم. بل لقد وافق الرب اجلليل 
بعضهم حتى أنزل اآليات على ألفاظ مقالهم)1(، فيالهول املقام ملن تأمله، 
العظيم  السيد  يوافق  أن  تدبره،  ملن  عليهم  اجلليل  إحسان  أعظم  وما 
املستوي على عرشه فوق خلقه، أن يوافق قول أحد عبيده الضعفاء كلمة 
كلمة، وحرًفا حرًفا، إنه إلحسان عظيم من السيد، رحمة وامتناًنا، وإنه 

ملقام كرمي لذلك العبد الضعيف، خشوًعا واستبشاًرا ويقيًنا.
تلك األسباب التي حتمل في طياتها ما يرسخ في النفوس عقيدة التوحيد، 
وانفراد اهلل القدير بامللك والتدبير، كيف ال وهم يرون أفضل اخللق رسول 
الواحد  اهلل  تقدم بني يدي  S يقف عن كل حديث، يقف عن أي:  الهدي 
القهار، وهو ينتظر حكمه تعالى فيما يعتريه من أسئلة وأحوال، قد اشتد 

ل يُسر املآل. على املؤمنني في بعضها احلال، وقد علم اهلل لهم مبا يُنَزِّ
« “اإلتقان”  الصحابة  بعض  لسان  على  القرآن  من  أنزل  فيما   « بقوله:  السيوطي  عليها  وبوب     )1(

.)127/1(
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تشريعية،  حكمة  معينة،  مبناسبة  ــات  اآلي نــزول  ارتباط  في  إن  ثم 
جتربة  اآليــات  تلك  تتضمنه  الــذي  احلكم  من  جتعل  عظيمة،  وتربوية 
واقعية، وتطبيًقا عملًيا في اجملتمع، يتم حتت نظر النبي S وتوجيهه، 
ويدرك حكمة التشريع الذي تتضمنه تلك اآليات كل من كان شاهًدا وقت 
فنزول احلكم  املناسبة وعرف قصتها،  تلك  وكل من وقف على  نزولها، 
أكثر  ويكونون  نفوس اخملاطبني،  أثًرا في  أبعد  يكون  إليه  وقت احلاجة 
عليهم  وأسير  احلال،  تشابه  متى  له  استحضاًرا  وأكثر  لــه)1(،  استجابة 
حفًظا متى تشابهت األلفاظ، وأكثر مترًسا وإدراًكا ملعاني العبارات، متى 

زاغت عنها األعني الناظرات)2(.
كما أن في إدراك حكمة اهلل سبحانه في شريعته املستفاد من أسباب 
النزول، في ذلك نفع للمؤمن وغير املؤمن، أما املؤمن فيزداد إمياًنا على 
ملا  بكتابه  والعمل  اهلل  أحكام  تنفيذ  على  احلرص  كل  ويحرص  إميانه، 
يتجلى له من املصالح واملزايا التي نيطت بهذه األحكام ومن أجلها جاء 
إن  اإلميان  إلى  الباهرة  احلكم  تلك  فتسوقه  الكافر  وأما  التنزيل.  هذا 
كان منصًفا حني يعلم أن هذا التشريع اإلسالمي قام على رعاية مصالح 
اإلنسان ال على االستبداد والتحكم والطغيان خصوًصا إذا الحظ سير 

ذلك التشريع وتدرجه في موضوع واحد)3(.
أنبه على بعض معالم  املهمة فرعان،  النزول  باب أسباب  ومن فروع 

الرحمة فيهما:
فأما أولهما: فهو )تعدد اآليات النازلة، واحتاد السبب()4(، وفي ذلك 
)(-غامن قدوري، »محاضرات في علوم القرآن«، )36(، ومناع القطان، »مباحث في علوم القرآن«،     )1(

.)75(
)(-الزرقاني، »مناهل العرفان«، )95/1(.    )2(

الزرقاني، »مناهل العرفان«، )91/1(.    )3(
السيوطي، »اإلتقان«، )124/1(.    )4(
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من الفضل ومزيد الرحمة واالمتنان ما هو ظاهر للعيان، فما من شك 
أن كل آية نزلت قد زفت للمؤمنني ألوان البشائر، تالوة وترتياًل، تدبًرا 
وتأماًل، ُحكًما وتشريًعا، امتثااًل وانقياًدا، اغتناًما وأجًرا، كما أن فيه من 
به  ترتقي  ظاهر،  هو  ما  البيان  ومتام  املتعددة،  احلجج  وظهور  اإلقناع 
الهدى واإلميان، وأما غيرهم فزادتهم رجسا  املؤمنني في معارج  قلوب 

إلى رجسهم.
إنعام  مزيد  التكرر  هذا  وفي  نزوله()1(،  تكرر  )ما  فهو  ثانيهما:  وأما 
وفضل وإحسان، من الرب الرحمن، كيف ال فهو أعظم داللة على عظمة 
ما نزل وتكرر، لئال تغفل عنه القلوب، واألبصار، فيترقبوا غيره تنزياًل، 
رحمة  أوضح جتليات  من  وهو  ال  كيف  دلياًل،  واضًحا  أيديهم  بني  وهو 
املنعم إذ يُذكِّر عباده ما ينفعهم، وينزل عليهم ما نزل فيستقر به حفظهم، 
وتتمكن به في االستنباط ملكاتهم، وهم يرون اتفاق األحكام في اختالف 

األحوال واأليام، وهو ما يوضح لهم اِلحكم الربانية، واملقاصد الدينية.
نزل  ما  أول  ذكر  املوضوع،  مباحث  تتنازعه  أن مما  إلى  أخيًرا  وينبه 
من القرآن، وآخر ما نزل منه، ومعالم الرحمة فيهما، فقرابتهما مببحث 
القرآن  نزل من  أول ما  العمومة، وقرابة  كأبناء  النزول وأحواله  أسباب 
املكي، وقرابة آخر ما نزل من القرآن املدني قرابة ظاهرة معلومة، وملقام 
ذلك التنازع قدمت ذكرهما في املبحث السابق، )معالم الرحمة في املكي 
واملدني(، على اعتبار أن أول ما نزل من القرآن الكرمي لم يكن له سبب 

خاص، وكذا آخر ما نزل منه على األرجح كما تقدم.

»اإلتقان«  انظر:  والسيوطي،  والزركشي،  احلصار،  كابن  العلم،  أهل  من  ذلك  أجاز  من  عند     )1(
)130/1(، وهو من املسائل اجلديرة بالبحث والتمحيص، الرتباطها بجملة من العلوم األخرى، 

كاملتشابه اللفظي للقرآن، وعلم القراءات، وأسباب النزول.
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املبحث اخلامس
معالم الرحمة في املنسوخ والناسخ)1(

أما  الذي استقر حكمه شرًعا،  الناسخ  القرآن)2( بتقدمي  يهتم علماء 
بحثنا فنظره إليهما من حيث التنزيل، فسبق املنسوخ ال يحتاج إلى دليل، 
نهما معالم الرحمة، ومع اختالف األئمة في  حلكمة، وضمَّ اهلل  أنزلهما 
لداللة  أصله  على  اتفقوا  فقد  وتأصياًل،  تفريًعا  طوياًل  املبحث  هــذا 
قول  احلكيم،  التنزيل  آي  من  فيه  جاء  ومما  عليه،  الشرعية  النصوص 
ڀ(  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ   الرحيم:  الرحمن 

ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    )ۈ   سبحانه:  وقــال  ]البقرة:106[، 

ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ     ائ   ىائ   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ      ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  

یی( ]النحل:102-101[.
نقصر  واملنسوخ،  الناسخ  باب  في  الواسعة  االختالفات  عن  وبعيًدا 
كالهما من مادة )نسخ( وهي في اللغة ملعنى: النقل واإلزالة والتغيير، قال ابن فارس: »أصٌل واحد،     )1(
إاّل أّنه مختلٌف في قياِسه. قال قوم: قياُسه رْفُع شيٍء وإثباُت غيِرِه مكانَه. وقال آخرون: قياُسه 
حتويُل شيٍء إلى شيٍء« »معجم املقاييس« )424/5(، وانظر: »القاموس« )261(، ويطلق الناسخ 
اسم الفاعل على الشارع، والنص الناسخ، واحلكم الناسخ، وأما املنسوخ اسم املعول فواحد، وفي 
اصطالح أهل العلم النسخ هو: » رفع احلكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه « “املهذب 

في علم أصول الفقه” لعبد الكرمي النملة )530/2(، وانظر أيًضا: 
مبحث النسخ من املباحث املشتركة بني علوم القرآن الكرمي، وعلم أصول الفقه، وهو في الثاني أوسع     )2(
العتنائه بالنسخ في نصوص السنة النبوية، وملقام هذا التداخل اكتسى هذا البحث صعوبة أخرى 
في تعدد مصادره ومظانه، وكثرة مادته، ولذا اقتصرت فيه على ما تضمنته كتب علوم القرآن غالًبا.



470

الكالم هنا على ما يناسب املقام، إشارة إلى أوجه رحمة اهلل بخلقه في 
ذلك ضمن  إلى بعض  أشار علماؤنا  وقد  املنسوخ،  الناسخ عقب  تنزيله 
أوجه احلكمة من النسخ عموًما، وخصوًصا، وهو ما سنشير إليه فيما 

يأتي مع شيء من الزيادة، فأقول:
قد نبه األئمة رحمهم اهلل على مدى الرحمة اإللهية البارزة في نسخ 
اهلل تعالى األحكام بعضها ببعض، ولهم في ذلك أقوال مأثورة، منها: قول 
ِتبْياناً  الكتاب  عليهم  »وأنزل  »الرسالة«:  في  204هـ(  )ت   � الشافعي 
نَسَخها،  وأُْخــَرى  أثبتها،  فرائض  فيه  وفرض  ورحمًة،  وُهًدى  لكل شيء، 
رحمًة ِلَخلْقه، بالتخفيف عنهم، وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به 
من  والنجاة  َجنَّتَه،  عليهم:  أثبت  ما  إلى  االنتهاء  على  وأثابَهم  ِنَعمه.  ِمن 
تْهم رحمتُه فيما أثبت ونسخ، فله احلمد على نعمه«)1(، وقال  عذابه؛ فَعمَّ
بالعباد وحملهم على ما  اللطف  النسخ  السخاوي )ت 643هـ(: »وحكمة 
فيه إصالح لهم«)2(، فالنسخ ليس عبًثا من اهلل بل هو احلكمة منه سبحانه 
ِفي  الَْعاِقَبَة  َوَعزَّ  َجلَّ  اللَُّه  َعِلَم  َوَقْد  ِللِْعبَاِد  الِح  الصَّ »ِإَراَدةَ  املنطوية على: 
َذِلَك َوَعِلَم َوْقَت اأْلَْمِر ِبِه -املنسوخ- أَنَُّه َسَينَْسُخُه ِإلَى َذِلَك الَْوْقِت«)3(. ثم 

قد تناول علماؤنا هذا املبحث درًسا من جهات أهمها:
أواًل: من حيث النصوص الشرعية، وأيها ينسخ اآلخر.

ثانًيا: من حيث احلكم والتالوة للنصني املنسوخ والناسخ، بقاء وعدما.
ثالًثا: من حيث حكم البدل ثقاًل وخفة، مقارنة باملنسوخ.

رابًعا: من حيث البدل في النسخ، وجوًدا على ما هو األكثر، وعدًما 
على ما هو النادر.

الشافعي، »الرسالة«، )106(، وانظر أيًضا: »قالئد املرجان« ملرعي بن يوسف الكرمي )19(.    )1(
السخاوي، »جمال القراء«، )335/1(.    )2(

ابن النحاس، »الناسخ واملنسوخ«، )62/1(.    )3(
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ضمن هذه النقاط األربعة تكلم علماؤنا في موضوع ِحَكم النسخ، منهم: 
الفيروز آبادي في »بصائر ذوي التمييز«)1(، والزركشي في »البرهان«)2(، 
»مناهل  في  الزرقاني  ذلك  كل  واستجمع  »اإلتــقــان«)3(،  في  والسيوطي 
النقطة األولى، أعرض فيما  بيان، وباستثناء  العرفان«، بتفصيل وطول 
يلي ما ذكره علماؤنا من حكم النسخ، ومعالم رحمة اهلل بخلقه فيه، مع 

شيء من االختصار، وابتداء باألخيرة منها، لًفا ونشًرا معكوًسا أقول:
أواًل: إن النسخ إلى غير بدل رحمة من اهلل في ابتالء خلقه، واختبار 
امتثالهم، زيادة في احلسنات، ورفًعا للدرجات، مع ما في النسخ 
من تخفيف، وإنقاص للتكاليف)4(. وأما ما كان نسًخا إلى بدل 
وجوه  من  وفيه  الكرمي،  القرآن  في  أفــراده  كثرت  الذي  فذلك 

الرحمة ودالئلها، ما في النقطتني اآلتيتني أكشف عنها.
ثانًيا: أجاب هبة اهلل بن سالمة � )ت 410هـ( عن سؤال في آية سورة 
املتعلقة  احلكمة  بيان  جوابه  ن  وضمَّ ڀ(،  پ   پ      ( البقرة  
بالناسخ واملنسوخ من حيث ثقل احلكم وخفته، فقال: »َفالَْجَواب أَن 
معنى: )  پ  ڀ (  أَي: أَنَْفع ِمنَْها، ألَن النَّاِسخ ال يَْخلُو من إحدى 
اأْلجر،  ِفي  أوفر  َفيكون  احلكم  ِفي  أثقل  يكون  أَن  ا  ِإمَّ النعمتني: 
وفي  الَْعَمل«)5(،  ِفي  أيسر  َفيكون  ِفي احلكم  يكون أخف  أَن  ــا  َوِإمَّ
الزرقاني  املعالم، وصور  بخلقه واضحة  اهلل  كل منهما رحمة من 
� تلك احلكم والرحمات في أسلوب بديع، مضيًفا للوجه الذي 
قال:  بحروفه،  أنقله  وبدلُه حكًما، في كالم  املنسوخ  في  يتساوى 

»بصائر ذوي التمييز«، )121/1(.    )1(
»البرهان«، )37/2، 39(.    )2(

»اإلتقان«، )67/3، 77، 81(.    )3(
انظر: »مناهل العرفان« للزرقاني )172/2(.    )4(

هبة اهلل بن سالمة، »الناسخ واملنسوخ«، )28(.    )5(
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»من هنا جاءت الشريعة إلى الناس متشي على مهل متألِّفة لهم 
فة في دعوتهم متدرِّجة بهم إلى الكمال ُرويًدا رويًدا، صاعدة  متلطِّ
واملران  األلف  الرقي شيًئا فشيًئا، منتهزة فرصة  بهم في مدارج 
واألحداث اجلادة عليهم، لتسير بهم من األسهل إلى السهل، ومن 
األمر  مت  حتى  األصعب،  إلى  الصعب  ومن  الصعب،  إلى  السهل 
وجنح اإلسالم جناًحا لم يعرف مثله، في سرعته وامتزاج النفوس 
به ونهضة البشرية بسببه!. تلك احلكمة على هذا الوجه تتجلى 
فيما إذا كان احلكم الناسخ أصعب من املنسوخ، كموقف اإلسالم 

في سموه ونبله من مشكلة اخلمر في عرب اجلاهلية باألمس.
منه،  أسهل  هــو  مبــا  األصــعــب  احلكم  نسخ  فــي  احلكمة  أمــا 
فالتخفيف على الناس ترفيًها عنهم، وإظهاًرا لفضل اهلل عليهم، 
شكره،  في  املبالغة  على  لهم  إغــراء  ذلــك  وفــي  بهم،  ورحمته 

ومتجيده، وحتبيب لهم فيه، وفي دينه.
وأما احلكمة في نسخ احلكم مبساويه في صعوبته، أو سهولته 
فاالبتالء، واالختبار ليظهر املؤمن فيفوز، واملنافق فيهلك، ليميز 

اخلبيث من الطيب.«)1(.
ثالثًا: تلك العالقة الرابطة بني حكم النص وتالوته، بقاء وعدًما، وهي التي 
جعل العلماء قسمتها على ثالثة أضرب)2(: ما نُِسخ تالوة وحكًما، ما 

نُِسخ تالوة وبقي حكمه، وعكسه ما نُِسخ حكًما وبقي تالوة.
إصالح  في  بهم  ورفقا  بالناس،  رحمة  ريــب  بال  فكان  أولها:  فأما 
و«املصفى«   ،)8( حزم  البن  واملنسوخ«  »الناسخ  وانظر:   ،)153/2( العرفان«،  »مناهل  الزرقاني،     )1(

البن اجلوزي )12(.
الترتيب  هذا  على  وهي   ،)70/3( للسيوطي  و«اإلتقان«   ،)35/2( للزركشي  »البرهان«  انظر:     )2(
الكتب  في  الذي  هو  الضرب  وهذا  أكثرها  وآخرها  أقلها،  فأولها  كثرتها،  من حيث  التصاعدي 
العلم، قال السيوطي: »وهو على احلقيقة قليل جدا وإن أكثر الناس من تعداد  املؤلفة في هذا 

اآليات فيه« »اإلتقان« )71/3(.
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رفع  غايته،  وحتققت  أمده،  انتهى  فلما  تكليفهم،  في  بالتدرج  أحوالهم 
احلكم والتالوة ليحل محلهما غيره من األحكام بعدما تهيأت النفوس، 

وأقبلت القلوب على شرع عالم الغيوب.
الرحمة  التالوة دون احلكم، ففيه من أوجه  ثانيهما: وهو نسخ  وأما 
واحلكمة ما تتضمنه سائر أفعال اهلل تعالى، الفتاَّح بالعلم على َمن َعلمها، 

وليس َجهلُها نافًيا لوجودها)1(، ومما ظهر لي:
يشاء 	  ما  يُبقى  الذي  فهو  أمره  تعالى، ومتام  اهلل  قدرة  كمال  بيان 

ويَرفع ما يريد، وفي َرفع ما ُرفع تذكير للعبيد ببقاء ما بقي، فيُعتنَى 
الزمان،  آخــر  جميعه  برفع  اهلل  يــأذن  أن  قبل  وحفًظا،  تــالوة  به 
فالقرآن كالم اهلل منه بدأ وإليه يعود، وذاك البيان تضمن تعريًفا 
للعباد بصفات اهلل وأفعاله، فكفى به منة ورحمة، أن يتفضل اجمليد 

بتعريف نفسه للعبيد.
أن في ذلك اختباًرا وابتالء)2(، فما أعظمها من رحمة ملن جنح حني 	 

رفع  إال  واالختبار  االبتالء  في  وهل  صبر،  االبتالء  وحني  اختُِبر، 
الدرجات، ومزيد احلسنات، وتلك بعض وجوه الرحمات، وهل كان 
إعمال الناسخ وإهمال املنسوخ، إال في جيل الرسوخ، جيل القرآن 
والتنزيل، فكان عليهم باملنسوخ االبتالء، وبقي لهم ولنا بالناسخ كل 

صفاء، رحمتان لهم واحدة ملن جاء بعدهم، ) ۆئ  ۆئ   ۈئ  
ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی( ]البقرة:105[.

اإلسالم  سياسة  يكشف  فهو  أكثرها  وهو  األقسام،  من  الثالث  وأمــا 
الرشيدة احلكيمة »للناس حتى يشهدوا أنه هو الدين احلق، وأن نبيه نبي 

الزرقاني، »مناهل العرفان«، )170/2- 171(.    )1(
الزركشي، »البرهان«، )37/2(، وهو مضمون ما نقله عن ابن عقيل صاحب »الفنون« جواًبا عن     )2(

حكمة هذا النوع من النسخ.
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الصدق، وأن اهلل هو احلق املبني العليم، احلكيم الرحمن الرحيم، يضاف 
االستمتاع مبا  ومن  التالوة،  الثواب على هذه  من  يكتسبونه  ما  ذلك  إلى 
حوته تلك اآليات املنسوخة من بالغة، ومن قيام معجزات بيانية، أو علمية 
أو سياسية بها«)1(، يضاف إلى أوجه الرحمة واحلكمة تلك »أَنَّ الُْقْرآَن َكَما 
يُتْلَى ِليُْعَرَف الُْحْكُم ِمنُْه، َوالَْعَمُل ِبِه، يُتْلَى ِلَكْوِنِه َكالَم اللَِّه تََعالَى َفيُثَاُب َعلَيِْه 
يَُكوُن  َغاِلًبا  النَّْسَخ  »أَنَّ  ذلك  إلى  زيادة  الِْحْكَمِة«)2(،  ِلَهِذِه  التِّالَوةُ  َفتُِرَكِت 

ِة«)3(. ِللتَّْخِفيِف َفأُبِْقَيِت التِّاَلَوةُ تَْذِكيًرا ِبالنِّْعَمِة َوَرْفِع الَْمَشقَّ
من  تقدم  مبا  الطويل  املبحث  هذا  في  استحياء-  -على  أكتفي  وإذ 

كلمات قليالت، أمتم ذلك بتنبيهني:
أولهما: لقد جعل رب العاملني اإلسالم الدين القومي، مهيمًنا على األديان 
جميعها، وناسًخا لشرائعها، فكان التنزيل كتاب اإلسالم، رحمة جلميع 
ک  ک  گ  گ  گگ(  األنام، منزاًل على سيد املرسلني،) 
]الأنبياء:107[. وقد أخذ بعض املفسرين)4( هذا املعنى احلق العجاب من قوله 

تعالى: ) ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ( ]الرعد:39[.
ثانيهما: أن ما يُذكر من أوجه رحمة وِحكٍم ألنواع النسخ، إمنا هي على 
اإلجمال، وحتت كل آية ناسخة ومنسوخة تنطوي حكم ورحمات خاصة 
تصويرها  عن  الفصاحة  وتعجز  إحاطة،  إدراكها  العقول  تطيق  ال  بها، 

كاملة، فهي من علم اهلل اجلليل، فأنى اإلحاطة به للعقل العليل، )ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ىائ( ]طه:110[.

الزرقاني، »مناهل العرفان«، )153/2(.    )1(
الزركشي، »البرهان«، )39/2(.    )2(

الزركشي، »البرهان«، )39/2(. وانظر: »اإلتقان« للسيوطي )77/3- 78(.    )3(
انظر: »الدر املنثور« للسيوطي )664/4(، و«مناهل العرفان« للزرقاني )144/2، 152(.    )4(



475

املبحث السادس
معالم الرحمة في األحرف السبعة

صريًحا  جاء  ما  البحثية،  الورقة  هذه  مباحث  ضمن  إيــراده  وسبب 
عن املصطفى S حني قال لقراءة كل من عمر بن اخلطاب وهشام بن 
: »هكذا أنزلت«)1(، أو »كذلك أنزلت«)2(. فمرد التغاير فيها إلى  حكيم 
التنزيل)3(، فليس هو على البحث بدخيل، قال ابن قتيبة � )ت 276هـ(: 
 ، وكل هذه احلروف كالم اهلل تعالى نزل به الروح األمني على رسوله«
وذلك أنه كان يعارضه في كل شهر من شهور رمضان مبا اجتمع عنده من 

القرآن، فيحدث اهلل إليه من ذلك ما يشاء، وينسخ ما يشاء«)4(.
طريف  »مبحث  السبعة  األحــرف  مبحث  أن  الــدارســني  لــدى  ومعلوم 
وشائق، غير أنه مخيف وشائك«)5(، ومع تواتر النصوص النبوية في معنى 
األحرف السبعة، فقد اختلف في حتديد معناها اختالًفا قل نظيره، ومن 
سائغات،  خالصات  الرحمة  معالم  إخــراج  وددت  االختالفات،  تلك  بني 

أخرجه البخاري )2287، 4754، 6537(، ومسلم )818(، وغيرهما    )1(
أخرجه البخاري )4706، 7111(، وغيره.    )2(

إليه  ذهب  ما  بالقبول  األقوال  وأولى  ذلك،  في  اختلف  جميعه،  االختالف  في  مطرد  هو  هل     )3(
السمرقندي � في »بستان العارفني« )327(، القائل بالتفريق بني القراءات التي تغايرهما له 
رّن(، وبني التي تغايرها تغاير لغات فقط  هَّ أثر في املعنى والتفسير كـ: )ملك، ومالك، ويَْطُهرن ويطَّ
كـ: )البُيوت، الِبيوت(، وانظر لهذه املسألة: »البرهان« للزركشي )326/1(، و«القراءات القرآنية« 

لعبد احلليم قابه )47- 48(.
ابن قتيبة، »تأويل مشكل القرآن«، )32(.    )4(
الزرقاني، »مناهل العرفان«، )116/1(.    )5(
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اعتماًدا على األحاديث النبويات الصحيحات، وما نص عليه األئمة الهداة، 
فمما صح في باب األحرف السبعة:

، وقول النبي  ما جاء في حديث عمر بن اخلطاب وهشام بن حكيم 
ر  تََيسَّ ما  فاقرءُوا  أحرف  سبعة  على  أُنْــزل  القرآن  هذا  »إنَّ  لهما:   S
ِمنه«)1(، أي: من هذا القرآن املنزل على سبعة أحرف، فإنه لم يكن كذلك 

إال تيسيًرا.
يوضح ذلك ما جاء في حديث أبي بن كعب  ملا ترافع مع من خالفاه 
في القراءة، فقال لهم رسول اهلل S: »إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن 
رواية: »خفف عن  أمتي«)2(، وفي  أن هوِّن على  إليه  على حرف فرددت 
األمة  وتيسير وتخفيف على  تهوين  زيادة األحرف مزيد  أمتي«)3(، ففي 
هو  ما  لألحرف  التنزيل  بهذا  اإللهية  الرحمة  من  ذلك  وفي  احملمدية، 
األخــرى،  الروايات  بينته  وسببه  للتخفيف،  الطلب  هذا  ووجــه  ظاهر، 
وجاء فيها قوله S: »إن أمتي ال تطيق ذلك«)4(، وفي رواية: » ال تستطيع 
 S ذلك«)5(، إن ُكلِّفت بقراءة القرآن على حرف وحرفني، ولم تطق أمته
العجوز،  منهم:  أميني  »أمة  إلى:  جميًعا  الناس  إلى  مبعوًثا  كان  ملا  ذلك 

والشيخ الكبير، والغالم، واجلارية، والرجل الذي لم يقرأ كتاًبا قط«)6(.
تنزيل  في  الرحمة  معالم  بيان  في  النبوية  النصوص  هذه  وضوح  إن 
األحرف السبعة)7( لن يثنينا عن استعراض كالم بعض أهل العلم توضيًحا 

ملقصود املبحث، فمن ذلك:
أخرجه البخاري )2287( وفي مواضع أخرى، ومسلم )818(.    )1(

أخرجه مسلم )1856(، وأحمد في »املسند« )21171( وغيرهما.    )2(
أخرجه ابن جرير في »جامع البيان« )37/1(.    )3(

أخرجه مسلم )1856(، وأحمد في »املسند« )21172(، وأبو داود في »السنن« )1478(، وغيرهم.    )4(
أخرجه ابن جرير في »جامع البيان« )38/1(.    )5(

أخرجه الترمذي في »جامعه« )2944(، وأحمد في »املسند« )21204(، وغيرهم.    )6(
عبدالعزيز القاري، »حديث األحرف السبعة«، )81(.    )7(
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قول ابن قتيبة � )ت 276هـ(: »... وييّسر على عباده ما يشاء. فكان 
من تيسيره أن أَمره بأن يُقرىء كل قوم بلغتهم، وما جرت عليه عادتهم 
فالهذلّي يقرأ... واألسدّي يقرأ:... والّتميمّي يهمز. والقرشّي ال يهمز... 
ولو أن كل فريق من هؤالء، أمر أن يزول عن لغته، وما جرى عليه اعتياده 
طفاًل وناشًئا وكهاًل- الشتد ذلك عليه، وعظمت احملنة فيه، ولم ميكنه 
اهلل،  للعادة. فأراد  للّسان، وقطع  للنفس طويلة، وتذليل  إال بعد رياضة 
برحمته ولطفه، أن يجعل لهم مّتسًعا في اللغات، ومتصّرًفا في احلركات، 

كتيسيره عليهم في الّدين«)1(.
قول أبي عمرو الداني � )ت444هـ(: » َوأما وجه ِإنَْزال الُْقْرآن َهِذه 
أنزل علينا  ِإنََّما  َفِإنَُّه  اْسمه بذلك  تَبارك  أََراَد  الَِّذي  َوَما  بَْعة أحرف  السَّ
َوَرْحَمة لَُهم وتخفيًفا َعنُْهم ِعنْد ُسؤال  تََعالَى على عباده  اهلل  توسعة من 
النَِّبي S ِإيَّاه لَُهم ومراجعته لَُه ِفيِه لعلمه S ِبَما هم َعلَيِْه من اْخِتاَلف 
بْع َوالَْعاَدة ِفي الَْكاَلم ِإلَى  اللَُّغات واستصعاب ُمَفارَقة كل فريق ِمنُْهم الطَّ
ِبَأن أقرهم على مألوف طبعهم  َعلَيِْهم  َوَسهل  َعنُْهم  تََعالَى  َغيره َفخفف 

وعادتهم ِفي َكاَلمهم«)2(.
وثمة كالم كثير لغيرهما من األئمة كالطحاوي )ت 321هـ( في »شرح 
والزركشي  »املرشد«)4(،  في  هـ(   وأبي شامة )ت665  اآلثــار«)3(،  مشكل 
األحرف  مبحث  أن  خالصتها  وغيرهم.  »البرهان«)5(،  في  هـ(  )ت794 
السبعة »يرينا مظهًرا من مظاهر رحمة اهلل، وتخفيفه على عباده، وتيسيره 
لكتابه على كافة القبائل العربية بل على جميع شعوب األمة اإلسالمية 

ابن قتيبة، »تأويل مشكل القرآن«، )32(.    )1(
الداني، »األحرف السبعة«، )31(.    )2(

»شرح مشكل اآلثار«، )124/8(.    )3(
»املرشد الوجيز«، )90(.    )4(

»البرهان«، )227/1(.    )5(
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من كل جيل وقبيل، حتى ينطقوا به لينة ألسنتهم سهلة لهجاتهم برغم ما 
بينهم من اختالف في اللغات، وتنوع في اخلصائص وامليزات«)1(.

كانت تلك األحرف كفيلة بتحقيق مقصودها من التيسير على األمة 
فوائد  من  حملته  ما  مع  بها،  عليها  سبحانه  الباري  من  ورحمة  يومها، 
الزمان  ظروف  من  بغيرها  اقترانها  مع  كانت  فقد  بعدها،  ملن  وعوائد 
وفوائد  أخــرى،  رحمات  ظهور  في  سبًبا  واملــآل  احلال  ورعاية  واملكان، 
تترى، فامتزاج األحرف السبعة مع العرضة األخيرة، وسير اجلميع مع 
عوامل الزمان واملكان، وتغير أحوال من جاء بعد زمن التنزيل، اقتضى 
جمع القرآن الكرمي زمن عثمان  مقتصًرا على بعض تلك األحرف، 
ومع امتداد الزمان، وميل النفوس لالقتصار، استقر األمر على ما كان 
للعشرة القراء من االختيار، وحملت تلك القراءات في طياتها عبًقا من 
فهاهي  األيــام،  تعاقب  عبر  اإلســالم  أمة  على  املتجددة  الباري  رحمات 
يهزون  الفقه،  وروافد  العلم،  ينابيع  للباحثني  ر  تُفجِّ القرآنية  القراءات 
تنوع  جنًيا،  ثمًرا  وفقها،  لغة  العلوم  أنواع  عليهم  اقط  فتسَّ فًكرا،  أصلها 
في األلفاظ واملباني، واتساع في املدارك واملعاني، في انضمام وائتالف، 
وتنوع في االختالف، ترينا في مالمحها معالم رحمة منزلها، مستوجبة 

بكل حرف منها مزيد حمد وشكر له عليها.

الزرقاني، »مناهل العرفان«، )116/1(.    )1(
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اخلامتة

أهم النتائج والتوصيات، أجعلها في نقاط مختصرة كاآلتي:
مسألة  عن  بحال  ينفك  ال  الكرمي  القرآن  تنزيل  موضوع  في  الكالم 
هذه  يعلم  أن  بالباحث  الضروري  فمن  فيها،  واخلالف  تعالى  اهلل  كالم 
املسألة علًما دقيًقا ليحسن التفريع فيها، فرمبا يغفل الذهن في التفريع 

فيخالف التأصيل.
إن الكالم في موضوعات القرآن الكرمي وتنزيله كالم في أمور الغيب، 
فال يقال فيها إال ما دلت عليه نصوص الوحي، وما وراء ذلك إال القول 

على اهلل بال علم.
التنزيل  جيل  اختصاص  الكرمي  القرآن  نزول  ألحوال  املتأمل  يلحظ 
مبزيد الرحمة والعناية في كل فرع من فروع البحث، ومباحثه الدالة على 
الرحمة في تنزيل القرآن كـ: املكي واملدني، والناسخ واملنسوخ، وأسباب 

النزول، واألحرف السبعة، ونحوها.
جفاف  فيها  يلحظ  القرآن  علوم  كتب  لبعض  واملتصفح  املتأمل  إن 
العبارات، وخلوها عن ربط تلك العلوم باجلانب التربوي الروحي، الذي 
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يرقق القلوب، ويشعرها بربانية القرآن الكرمي، وأن مصدره اإلله العظيم 
اجلليل.

ومن التوصيات املقترحة أن توضع دراسة جلملة من املسائل:
كمسألة تنجيم القرآن، واستجماع اآليات الدالة إشارة عليه صراحة 

وإشارة، وما يتبعه من مسائل.
ومسألة تكرر نزول اآليات القرآنية.

وكذا بعض مسائل تنزيل القرآن الكرمي، ومن الذي أنزل القرآن من 
اللوح إلى بيت العزة؟ هل هو جبريل؟، أو املالئكة املطهرون؟.

وهل ترتيب آيات الذكر متفق بني اللوح وبيت العزة واملصاحف؟.
وهل صحيح أن ما في بيت العزة يوافق رسمه ما مصاحفنا؟.

كلها مسائل حتتاج إلى بسط وبيان، وال أدعي عدم توفر ذلك غير أني 
لم أقف على ما تعلق به بحًثا ومتحيًصا.

هذا آخر ما رأيت تسطيًرا، ويعلم اهلل أني لم أرتضه حتبيًرا وحتريًرا، 
الشتغال احملل والبال، بحركات العلة وعدم املناسبة واالستعجال، وعدم 
أراد  عبًدا  يرحم  أن  الرحمة،  ذو  وهو  املسؤول  واهلل  احلال،  بعض  ر  تيسُّ
إرشاًدا وإظهاًرا لبعض صنوف رحماته الكثيرات، ونعمه السابغات، وآالئه 
نبيك،  ومبحمد  تنزيلك،  الكرمي  وبالقرآن  بك  صلنا  فاللهم  الواصالت، 
ا وجاهًرا. وارحمنا برحمتك، إنك جواد كرمي، واحلمد هلل أواًل وآخًرا، ُمسّرً
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املقدمة

هلل رب العاملني، نحمده تعالى، ونستعينه، ونستهديه، ونتوكل  احلمد 
اهلل فال مضل له ومن يضلل فلن جتد له ولًيا  عليه ونؤمن به، من يهد 
اهلل وحده ال شريك له ونشهد أن محمداً  مرشًدا، ونشهد أن ال إله إال 

عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا. 
أما بعد: 

خلق اهلل اإلنسان في احلياة خليفة في أرضه ابتالء وامتحاًنا، فأرسل 
الرسل وأنزل الكتب للداللة على اخلير والهداية إلى أقوم السبل، وبيان 
املنهج الذي يصلحه )ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿٿ( ]امللك[ رحمة منه 

ولطًفا، ثم جعل له حرية االختيار ليشكر أم يكفر )ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ  ىئىئ( ]الإن�سان:3[. 

لذا ُشرعت التكاليف الشرعية رحمة به في الدنيا وجناة وفوًزا في 
األخرى، فراعت تكوينه اجلسدي والنفسي والعقلي، كما راعت تقلبات 
الزمان وتغير األحوال، كل ذلك حتقيًقا ملصلحته في الدارين ورفًعا للحرج 

قال تعالى: )ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ( ]احلج:78[. 
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ۇ   )ۇ   للتكليف  أساسية  وركيزة  شرعًيا،  مقصدا  اليسر  وأريد   
جسًدا  ليس  فاإلنسان  ]البقرة:185[  ۋ(  ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ  

فحسب، بل روح تسري تبحث عن هدايتها لينعم اجلسد بنورها. 
وانطالًقا من أنوار الهداية الربانية الشاملة للرحمة العاملية الشاملة، 
سيتناول البحث الرحمة في التكاليف الشريعة، ومالءمتها لقدرة املكلف 

من خالل مخطط البحث التالي: 
الهدف العام للبحث:

يهدف إلى بيان صور الرحمة من خالل التكاليف الشرعية، ومالءمتها 
للمكلف في كل أحواله. 

األهداف اجلزئية: 
معرفة سمات التكاليف الشرعية وأوجه الرحمة باملكلف. . 1
التعرف بشكل مجمل على مقاصد التكاليف وكيف تتحقق الرحمة . 2

من خاللها. 
بيان أثر أداء املكلف للتكاليف بعيدا عن احلرج والعنت. . 3

مشكلة البحث:
يناقش البحث عالقة التكاليف بالرحمة باملكلفني، إذ إن املفهوم العام 

بأن التكليف مشقة وعسر، ويحاول اإلجابة على السؤال التالي: 
كيف بنى اإلسالم التكاليف الشرعية؟ وكيف وجدت صور الرحمة من 

خاللها ؟
منهجية البحث:  

والتحليلي، . 1 الوصفي  املنهج  على  منهجها  في  الدراسة  اعتمدت 
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من خالل تعريفها بالتكاليف الشرعية ومقاصدها وبيان درجاتها 
وسماتها البارزة، ومن ثم حتليل أوجه الرحمة من خالل األوصاف 
والشروط املتعلقة بأداء التكاليف، وبيان منهج الشارع احلكيم في 

تكليفه املكلفني. 
 تناول البحث أبعاد التكاليف الشرعية وغاياتها بصورة مجملة ال . 2

أحكامها، مبا يتناسب مع أهداف املؤمتر. 
ابتعد البحث عن اخلوض في التفاصيل الفقهية، وكذا املقارنة بني . 3

األقوال واآلراء مراعاة ملوضوع املؤمتر، وعدم االستغراق في أمور 
ليس محلها هنا. 

الدراسات السابقة: 
 هناك الكثير من الكتابات سواء كانت بحوثاً علمية أو كتابات عادية، 

لكن بإحدى الصور الثالث: 
كتابات حول التيسير ورفع احلرج باملكلف. . 1
حول . 2 تدور  التي  البحوث  ضمن  الكتابة  أثناء  في  الرحمة  ذكر   

الشريعة، واإلسالم ونحوها بشكل عام. 
ضمًنا . 3 فيه  ذكرت   S النبي  شخصية  في  الرحمة  حول  بحوث 

الرحمة باملكلفني. 
أجر  يكتب  أن  اهلل  نسأل  الباحث،  منها  استفاد  جهود  سبق  ما  وكل 

اجلميع، أما ما مييز البحث املقدم على ما سبق: 
التركيز على الرحمة كغاية ومقصد للشارع. . 1
إبراز أن التكليف في أصله رحمه ابتداء ودواًما. . 2



494

الدمج بني رحمة التكاليف الشرعية كأوامر ونواهي للشارع تراعي . 3
املكلف، ومقصد وغاية للتكليف نفسه. 

مخطط البحث: 
وخامتة  ومبحثني  مقدمة  إلى  تقسميه  املوضوع  طبيعة  اقتضت 

وتفصيلها كالتالي: 
املبحث األول: مفهوم التكاليف الشرعية وسماتها، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: مفهوم التكاليف الشرعية. 
املطلب الثاني: سمات التكاليف الشرعية. 

املطلب الثالث: االستطاعة وأوجه الرحمة. 
املبحث الثاني: التكاليف مقاصدها وتفاوت درجاتها، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: التكاليف مقاصدها وآثارها على املكلف. 
املطلب الثاني: تفاوت درجات التكاليف. 

املطلب الثالث: مآالت التكاليف الشرعية وأوجه الرحمة فيها. 
اخلامتة: وتشمل أهم نتائج البحث والتوصيات. 
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املبحث األول
مفهوم التكاليف الشرعية وسماتها

مما ينبغي اإلشارة إليه تعدد مفهوم التكاليف وداللتها في كتب اللغة 
واملعاجم، وتنوع مفهوم املصطلح حسب الفنون اخملتلفة التي تناولته، ولذا 
املطلوب  الغرض  يؤدي  مبا  املفهوم  على  مختصر  بشكل  البحث  سيركز 
الشرعية  التكاليف  بها  متيزت  التي  السمات  مبيًنا  املقدم،  البحث  من 
التكاليف األخرى والتي يتعامل معها اإلنسان في حياته  عن غيرها من 
وسيتناول  التكاليف،  هذه  خالل  من  اهلل  رحمة  املكلف  ليدرك  اليومية، 

املبحث ما سبق من خالل املطالب التالية: 

املطلب األول 
 مفهوم التكاليف الشرعية 

التكليف لغة:  مصدر كلّف. يقال: كلفه تكليفاً أي: أمره مبا يشق عليه، 
إال  تطقه  لم  إذا  تَْكِلفًة،  الشيء  حملت  ويقال:  جتشمته،  الشيء  وتكلفت 
تكلفاً والكلفة: ما يتكلفه من نائبة أو حق، وكلفه أمراً: إذا أوجبه عليه أو 

فرض عليه عماًل ذا مشقة)1 (.

)1( اجلوهري: الصحاح، دار إحياء التراث العربي. بيروت، الطبعة األولى 1999م، 3/ 1177. الزبيدي: تاج 
العروس من جواهر القاموس، دار النشر: دار الهداية، حتقيق: مجموعة من احملققني، مادة كلف. =
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وفي اصطالح العلماء: طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك بطريق 
احلكم، وهو اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيير)1(. 

إذاً: فالتكليف إلزام ما فيه كلفة على اخملاطب، إذ التكليف استدعاء 
حصول الفعل على قصد االمتثال، سواء كان الفعل طلباً أو نهياً. 

إطالق لفظ التكاليف على األحكام الشرعية: 
تعالى:  اهلل  قال  كما  الفانية  واملالذ  الشهوات  على حب  اإلنسان  ُجبل 

ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   )ڻ  

ڭ     ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ     ھ  
فيها  الشرعية  واألحكام  عمران:14[  ]اآل  ۆۈ(  ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ  
إلى  والركون  احلياة  متع  يتتبع  ملن  خالًفا  النفس،  على  املشقة  من  نوع 
الراحة واالسترخاء خصوًصا في بداية سيرها إلى اهلل، وهذه املشاق منها 
ما هو عادي مالزم للحياة ال ينفك عن التكليف كمشقة البرد في الوضوء 
والغسل، ومشقة الصوم في شدة احلر وطول النهار، ومشقة السفر التي ال 
انفكاك للحج واجلهاد عنها، ومشقة ألم احلدود ورجم الزناة ونحو ذلك. 
أما املشقة التي تتجاوز احلدود العادية والطاقة البشرية السوية، كالتي 
تؤدي إلى هالك املكلف أو ضياع إحدى الضرورات اخلمس، فنحو هذه 
اهلل بها، بل هي موجبة  املشقات إمنا هي مرفوعة عن األمة، ولم يكلفنا 

للرخصة. 

= وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - الكويت-املوسوعة الفقهية، دار السالسل - الكويت الطبعة 
الثانية، 248/13. 

)1( ينظر: السبكي تاج الدين: جمع اجلوامع في أصول الفقه ،  احملقق: عبداملنعم خليل إبراهيم،   
دار الكتب العلمية،  سنة النشر: 1424هـ-2003م، 171/1. الشوكاني، إرشاد الفحول إلى حتقيق 
احلق من علم األصول، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى 1419هـ-1999م ص6. وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية-الكويت: املصدر السابق 248/13. هيتو: الوجيز في أصول التشريع، مؤسسة 

الرسالة، بيروت ط2 ص99. 
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أما املشاق العادية قد يستشعرها من هو في بداية الطريق إلى اهلل، 
وتوغلت  الهداية،  دروب  في  السير  اعتاد  من  أما  السير،  به  يجد  أولم 
نفسه بأنوار التكاليف الربانية، ستكون التكاليف واملشاق املصاحبة معها 
S: »أرحنا بها يا بالل«)1(  قرة للعيون وراحة للنفوس، ومن تأمل قوله 

علم مقصود ذلك. 
النفس  هوى  على  يتغلب  بها  إذ  للمؤمن،  محبوبة  الشرع  فتكاليف 
ويسعى في تزكيتها، وميتثل أوامر خالقه ومعبوده، مستشعًرا بأن طريق 
اجلنة محفوف باملكاره كما قال S: »حفت اجلنة باملكاره، وحفت النار 

بالشهوات«)2(. 
بالتكليف  للقيام  املكلف  امتثال  بيان  باب  من  اللفظ  فإطالق  وعليه: 
طاعة ورجاء ما عند اهلل، والثواب واألجر ليس مترتب على شدة التعب، 
اهلل، بل لو وجدت املشقة تكون  بل على إحسان العمل وتأديته كما أمر 

معتادة قدر وسع املكلف)3(. 
ولذا: )فنفس اإلميان باهلل وعبادته ومحبته وإجالله هو غذاء اإلنسان 
وقوته وصالحه وقوامه كما عليه أهل اإلميان، وكما دل عليه القرآن، ال 
كما يقول من يعتقد من أهل الكالم ونحوهم، إن عبادته تكليف ومشقة، 
التعويض  ألجل  أو  واالختبار،  االمتحان  جملرد  القلب  مقصود  وخالف 
باألجرة كما يقوله املعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في األعمال الصاحلة 
ما هو على خالف هوى النفس، واهلل  يأجر العبد على األعمال املأمور 
كتاب  بيروت  الفكر،  دار  النشر:  دار  عبداحلميد،  الدين  محيي  محمد  حتقيق:  داود،  أبي  )1( سنن 
في  كما  األلباني،  الشيخ  احلديث4985.  صححه  رقم   296/4 الَعتَْمِة،  صالة  في  باب  األدب- 

صحيح اجلامع 1307/2 رقم )7892(. 
)2( صحيح مسلم، حتقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، كتاب اجلنة 

وصفة نعيمها وأهلها )2174/4(، رقم احلديث 2822. 
الشاملة،  املكتبة  األصول،  علم  من  األصول  خملتصر  الكبير  الشرح  محمد،  بن  محمود  )3( املنياوي، 

مصر ط 1432هـ -2011م، ص90. 
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بها مع املشقة كما قال تعالى: )ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ( 
: »أجرك على قدر نصبك«)1( فليس ذلك  ]التوبة:120[ وقال S لعائشة 

هو املقصود األول باألمر الشرعي وإمنا وقع ضمًنا وتبًعا ألسباب)2(. 
ورغم اختالف أهل العلم)3( بقدر املشقة والثواب املترتب عليها بقدر 
اتفاقهم على أن أفضل األعمال ما كان في مكانه وبشرطه، و أنه ال قبول 
بغير اإلخالص واملتابعة للنبي S ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )ومما 
ينبغي أن يعرف أن اهلل ليس رضاه، أو محبته في مجرد عذاب النفس، 

وحملها على املشاق حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل()4(. 
ومصادره،  الشرع  موارد  من  علمنا  )قد  عبدالسالم:  بن  العز  وقال 
وليست  ودنياهم،  دينهم  في  العباد  مصالح  هو  إمنا  الشرع  مطلوب  أن 
الطبيب  أمر  مبثابة  املشقة  يستلزم  مبا  األمر  بل  مصلحة،  املشقة 
الشفاء()5(.  إال  غرضه  ليس  فإنه  البشع،  املّر  الدواء  باستعمال   املريض 

ومما يدل على صحة تسمية أوامر الشرع تكليًفا قوله تعالى: )ۇ  ۇ   
عن  خرج  مبا  التكليف  امتناع  على  تدل  ]البقرة:286[  ۈ(  ۈ   ۆ   ۆ  
الوسع والطاقة، وتدل على صحة التكليف مبا يدخل حتت الوسع والقدرة. 

 

)1( احلاكم: املستدرك على الصحيحني، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: األولى - 
شرطهما(،  على  صحيح  )وقال   472/1 عطا.  عبدالقادر  مصطفى  حتقيق:  1411هـ-1990م، 
وصححه األلباني، صحيح الترغيب والترهيب: مكتَبة املَعارف ِللنَْشِر والتوزيْع، الرياض - اململكة 

العربية السعودية، الطبعة األولى، 1421هـ-2000م، 13/2رقم احلديث 1116. 
)2( ابن تيمية: مجموع الفتاوى، دار الكتب العلمية، ط2، 25/1. 

)3( منهم من يعتبر املشقة رافعة في قيمة األعمال، وهو قول القرافي في الفروق 235/2. والسيوطي 
في األشباه والنظائر ص268.  ومنهم من قال: إن األجـر علـى قـدر املنفـعة من العمل، وبه قال العـز 

بـن عبدالسالم وابن تيمية، والشاطبي وغيرهم . 
)4( ابن تيمية: مجموع الفتاوى ص25. 

)5( العز بن عبدالسالم: قواعد األحكام في مصالح األنام، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 31/1. 
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املطلب الثاني
سمات التكاليف الشرعية وأوجه الرحمة فيها

للتكاليف الشرعية سمات تتميز بها عن غيرها من القوانني واألنظمة، 
باألمانة  القيام  على  القادر  املستخلف،  الفرد  إيجاد  إلى  تهدف  أنها  إذ 

املوكلة إليه، مراعاة حلاله ووضعه، ولعل أبرز هذه السمات ما يلي: 

: ارتباطها بالغايات  أوالاً
التي  الغاية  بل  أو مظهره،  ليس صورته  تكليف  أو  أي: عمل  ما مييز 
من  الغاية  فليس  إليه،  صاحبه  سيوصل  الذي  واملقصد  حتقيقها،  يريد 
الشارع  قبل  من  التكاليف  قبول  فنجد  فقط،  الفعل  صورة  هو  التشريع 
الصالة:  ففي  ]املائدة:27[  ڱ(  ڱ   ڱ   ڱ   )ڳ     بغاياتها  مرتبطاً 
الصوم  وفي  ]العنكبوت:45[  ى(  ې      ې   ې   ې   )ۉ  

)ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

ڦ  ڦڦ( ]البقرة[ وبعد أن بني سبيل اخلير ونهى عن سبل الغواية 
ختم ببيان الغاية  )ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ( ]الأنعام:153[. 

في  تبني  كلّها.  احلياة  تشمل  إميانية  انطالقة  الشرعية:  فالتكاليف 
اإلنسان قيم االستخالف في األرض، والوعي بقضايا احلياة اخملتلفة. 

أدائها،  في  املكلف  صدق  إذا  غايتها،  وحتقق  ثمرتها  التكاليف  فتثمر 
ومتثلت سلوًكا عملًيا في حياته، يقول الشيخ محمد الغزالي �: )فالّصالة 
والّصيام والّزكاة واحلّج، وما أشبه هذه الّطاعات من تعاليم اإلسالم، هي 
مدارج الكمال املنشود، وروافد الّتطّهر اّلذي يصون احلياة ويعلي شأنها، 
ولهذه الّسجايا الكرمية اّلتي ترتبط بها أو تنشأ عنها أعطيت منزلة كبيرة 
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في دين اللّه، فإذا لم يستفد املرء منها ما يزّكي قلبه وينّقي لبه، ويهّذب باللّه 
وبالّناس صلته فقد هوى()1(. 

والتكليف الذي ال يؤدي غايته وال يحقق مقصده ليس لصورته قيمة 
عدًدا  ذاًما  تعالى  قال  أداه،  وإن  مذموم  صاحبه  بل  الشرع،  ميزان  في 

من املكلفني بسبب عدم حتقق مقاصد التكليف:  )ڃ  ڃڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ( ]املاعون:6-4[. 

»من لم يدع قول الزور، والعمل به فليس هلل حاجة في أن   :S وقال 
يدع طعامه وشرابه«)2(.

ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ    )ٱ   احلج:  في  وقال 
ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦڄ( ]البقرة[. 

ومن هنا ندرك أن قيمة التكليف يتحدد بتحقيق غايته ومقصده وإال فال 
قيمة له، قال تعالى مبيًنا عاقبة األعمال التي لم حتقق غايتها: )ڄ  
ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ( ]الفرقان[ وقوله S: »أتدرون من 
املفلس؟: »املفلس فينا من ال درهم له وال متاع، فقال: إن املفلس من يأتي 
يوم القيامة بصالٍة وصياٍم وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل 
مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا 
من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئاتهم 

وخطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار«)3(. 

التاسعة1403هـ-  الطبعة  مصر  عابدين،  اإلسالمية،  الكتب  دار  املسلم،  خلق  الغزالي:  )1( محمد 
1983م. ص5. 

)2( صحيح البخاري: حتقيق، محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي( الطبعة:  األولى، 1422هـ، في الصوم: باب من لم يدع قول 

، 26/3 رقم احلديث1903.  الزور، عن أبي هريرة 
، 1997/4 رقم احلديث2581.  )3( صحيح مسلم، باب حترمي الظلم، عن أبي هريرة 
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ا: السهولة واليسر  ثانياً
اليُْسر مقصد من مقاصد اإلسالم الكبرى وغاية من غاياته، جعله اهلل 
فهمنا  في  نلتزمه  أن  وأمرنا  ونهًيا،  أمًرا  الشرعية  التكاليف  لكل  منطلًقا 

للدين والعمل به والدعوة إليه قال تعالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  
ٴۇ   ۋ( ]البقرة:185[ قال العالمة ابن عثيمني �: ))ۇ( أي: يحب؛ 
ألن  الكونية؛  اإلرادة  وليست  اليسر؛  لكم  يحب  واملعنى:  فاإلرادة شرعية؛ 
اهلل  لو أراد بنا اليسر كوناً ما تعسرت األمور على أحد أبداً؛ فتعني أن 
هلل- في هذه  ولهذا ال جتد -واحلمد  الشرعية؛  باإلرادة هنا  املراد  يكون 
الشريعة عسراً أبداً()1( شرعت أحكامه لتعتنقها البشرية بعيًدا عن العنت 
أَيْسره، إن خير  أَيْسره، إن خير دينكم  S: »إن خير دينكم  واملشقة، قال 
ولذا جندها   ،)3( اليُْسر«  بكم  أُريد  أمة  »إنكم  لفٍظ:  وفي  أَيْسره«)2(  دينكم 
تتماشى مع الطبيعة البشرية التي تنفر من الصعب، ومتل من كثرة العمل، 
فنجد تنوعها زماًنا وشخًصا، وذلك بسبب ما فطرت عليه النفس البشرية 

من الضعف، وما ركب فيها من امللل والتقلب قال تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ( ]الن�ساء[ فإذا كان اهلل تعالى قد يسر وسهل 
العمل مبا أنزل من أمر ونهي ؛ فكذلك يجب أن منارسه فهًما ودعوة وفتيا. 

ا: مرونة التكاليف:  ثالثاً
)ڻ   ڻ  ۀ   وزماًنا  كافة مكاًنا  للناس   S اهلل محمًدا  أرسل 
تكون  أن  حكمته  واقتضت  ]الأعراف:158[  ہ(  ہ   ہ   ہ   ۀ  
فتتنزل  وقدراتهم،  شريعته صاحلة مصلحة ألحوالهم، حسب حاجاتهم 
1423ه،   ،1 ط  السعودية،  اجلوزي،  ابن  الكرمي،  دار  القرآن  تفسير  العثيمني،  صالح  بن  )1( محمد 

 .271/4
)2( أحمد بن حنبل: املسند حتقيق أحمد محمد شاكر، دار احلديث - القاهرة الطبعة:  األولى، 1416 

هـ -1995م. 3/ 479 . وصححه األلباني برقم )3309( في صحيح اجلامع. 
)3( املصدر السابق. وصححه احلافظ ابن حجر في الفتح94/1. 
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تعيشها  التي  واألحوال  يناسبه  كل مبا  تفصياًل  التكاليف مفصلة  عليهم 
احلرج  ورفع  التيسير  من  عليه  اشتملت  مبا  وذلك  اخملتلفة،  اجملتمعات 
ومراعاة أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم، فأنشأت الشريعة التكاليف 

في باب العبادات مبا يناسب القدرات وتراعي ظروف الزمان واملكان. 
على  للمحافظة  عامة  أسساً  املعامالت  في  التشريعات  وضعت  كما 
للناس  الشريعة  به وباجملتمع من حوله، فتركت  الفرد، ورحمة  مصلحة 
أسباب  ومنع  والقسط،  العدل  إقامة  حماية  مع  البيوع،  صور  إنشاء 

التشاحن والتباغض)1(. 
وال  وحاجته،  املكلف  قدرة  مراعاة  على  قائمة  الشرعية  فالتكاليف 
ذلك  معنى  فهل  واألمكنة،  األزمنة  بتغير  تتغير  املكلفني  بأن حاجات  شك 
لتغير احلاجات؟ اجلواب على ذلك:  أن التشريعات اإلسالمية تتغير تبعاً 
ال، فالذي يتغير هو تنزيلها على املكلف بحسب حاله وحاجته، فالتكاليف 
الشرعية حقيقة واحدة، ولكن لها صور متعددة األشكال، ذلك أن حكمة 
اهلل تعالى اقتضت تفاوت الناس في الفهوم واملدارك والقدرات، قال تعالى: 

)مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث        ىث  يث  

حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   حسخس( ]الأنعام:165[ وقال تعالى: )ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  
الشريعة  فغاية  ]املائدة:48[  ۇ(  ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    ۓ  

رحمتها باملكلف يسًرا وسهولة، ومراعاة ألحواله. 
يُعنى  متكامل،  منهج  السابقة  السمات  خالل  من  الرحمة  منهج  إن 
باحلياة من جميع جوانبها، مما يضمن له الشمول والبقاء، وتبرز أوجه 

الرحمة في التالي: 
)1( ينظر: فتحي عثمان، الفكر اإلسالمي والتطور، مطابع دار القلم- القاهرة ص/68، عباس العقاد: صور 

من سماحة اإلسالم ص/79. 
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ى  . 1 ى    ې      ې    ې   )ې   تعالى:  قال  واإلدراك:  الفهم  سهولة 
التكاليف  تكون  أن  )ومنها   :� الشاطبي  يقول  ]القمر[  ائائ( 
حتت  الدخول  ليسعه  تعقلها  األمي  يسع  مما  والعملية  االعتقادية 
حكمها، أما االعتقادية فأن تكون من القرب للفهم والسهولة على 
العقل بحيث يشترك فيها اجلمهور، من كان منهم ثاقب الفهم، أو 
الشريعة  تكن  لم  اخلواص  إال  يدركه  ال  مما  كانت  لو  فإنها  بليداً، 

عامه، ولم تكن أمية، وقد ثبت كونها كذلك()1(.
وانطالًقا من يسره وسماحته، ورحمته باملكلف انتشر اإلسالم في 
وأثراً: )فمن أسباب  الرحمة عماًل  ملا ملسوه من  املدعوين  أوساط 
انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية، أنه دين بسيط، سهل القواعد 
وفرائض  بالوحدانية  اإلميان  بعد  به  املتدين  يحوج  ال  واألصول، 
العبادة إلى شيء من الغوامض التي يدين بها أتباع العقائد األخرى، 

وال يفقهون ما فحواها()2(. 
الناس خلرج عن  نخبة من  إال  يفهمه  رموًزا ال  ُجعل اإلسالم  فلو 

الرحمة التي أنزل بها، وأرسل بها سيد األولني واآلخرين S )ک  
ک  گ   گ  گگ( ]الأنبياء:107[، فالتكاليف يفقهها كل 
أحد، ويطلع عليها ويعرفها بيسر وسهولة، بل كان األعرابي يقدم 
على النبي S فيتعلم منه أمور اإلسالم وفرائضه في مدة زمنية 

محدودة، ثم ينطلق إلى قومه مبشًرا وداعًيا)3(. 
تلقى هكذا، . 2 ال  التكاليف  أن  وجد  اإلسالمي  الفقه  أبواب  تتبع  من 

عفان  ابن  الناشر:  دار  سلمان،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  املوافقات،  حتقيق:  )1( الشاطبي: 
الطبعة:  الطبعة األولى 1417هـ/ 1997م )141/2(. 

)2( عباس العقاد: اإلسالم في القرن العشرين، نهضة مصر للنشر والتوزيع، ص20-19. 
)3( ينظر: صحيح مسلم، األعرابي وسؤاله عن اإلسالم 40/1-44 ورقم األحاديث 15-11. 
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بل سيجد شروط القيام بها، واألعذار املسقطة، واملوانع من القيام 
بالعمل سواء كانت داخلية أو خارجية، وأعذاراً أخرى خارجة عن 
قدرة املكلف كاجلهل بالتحرمي، ويترتب على ذلك رحمة الشارع به 
وسائر  العبادات  ومنه سقوط  عليه،  احلدود  إقامة  عدم  من حيث 
حقوق اهلل تعالى السابقة على اإلسالم، فال يطالب بقضائها حتى 
على قول من يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ترغيباً لهم 
في اإلسالم، و لئال تكون مشقة القضاء حائاًل بينهم وبني اإلسالم)1(. 

3 . : التخفيف على الناس: كالنهي عن اإلطالة في الصالة قال
»يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أمَّ الناس فليتجوز« )2(. 

وفي قوله S: »أفتان أنت يا معاذ )3( قال اإلمام النووي �: )أي: 
منفر عن الدين وصاّد عنه«)4(. 

ِإلَى  َرُجٌل  َجاَء  َقاَل:   ، اأْلَنَْصاِريِّ  َمْسُعوٍد  أَِبو  رواه  ما  ذلكم  ومن 
بِْح ِمْن أَْجِل ُفاَلٍن،  ُر َعْن َصاَلِة الصُّ َرُسوِل اهلِل S َفَقاَل: ِإنِّي أَلَتََأخَّ
ا  ا يُِطيُل ِبنَا َفَما َرأَيُْت النَِّبيَّ S َغِضَب ِفي َمْوِعَظٍة َقطُّ أََشدَّ ِممَّ ِممَّ
ِريَن، َفَأيُُّكْم أَمَّ النَّاَس،  َغِضَب يَْوَمِئٍذ َفَقاَل: »يَا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّ ِمنُْكْم ُمنَفِّ
 ،S ِعيَف َوَذا الَْحاَجِة«)5(  وكان َفلْيُوِجْز َفِإنَّ ِمْن َوَراِئِه الَْكِبيَر، َوالضَّ
يدخل في الصالة ليطيل فيسمع بكاء الصبي فيخفف رفًقا بأمه)6(، 
)1( ينظر: القرافي: أنوار البروق في أنواء الفروق،  عالم الكتب )184/3-185( ويُلحق به حديث العهد 

بالتوبة، ينظر: العيني عمدة القاري 47/2. 
)2( رواه البخاري، كتاب األدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوالً أو جاهاًل )97/7( ومسلم، كتاب 

الصالة باب القراءة في العشاء 339/1. 
)3( رواه البخاري، كتاب األذان باب من شكا إمامه إذا طول )172/1(. ومسلم، كتاب الصالة باب أمر 

األئمة بتخفيف الصالة في متام 340/1. 
1414هـ  األولى  الطبعة  بيروت،  املعرفة؛  دار  احلجاج،  بن  مسلم  صحيح  شرح  املنهاج  )4( النووي:، 

1994م. 182/4. 
)5( صحيح مسلم 340/1 رقم احلديث466. 

)6( صحيح البخاري 143/1 رقم احلديث707. 
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يَن أََحٌد ِإاَلّ َغلََبُه«)1( وَعْن أَِبي  يَن يُْسٌر َولَْن يَُشاَدّ الِدّ وقال S: »ِإَنّ الِدّ
، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل S ِإَذا بََعَث أََحًدا ِمْن أَْصَحاِبِه ِفي  ُموَسى 
ُروا«)2( إلى غير  ُروا َواَل تَُعسِّ ُروا، َويَسِّ ُروا َواَل تُنَفِّ بَْعِض أَْمِرِه، َقاَل: »بَشِّ
األمة  هذه  جعل  اهلل   أن  واحلاصل  الكثيرة  األحاديث  من  ذلك 
لعمران   S الرحمة قوله  ولطًفا، ومن هذه  اليسر رحمة  دينها  في 
، وقد كانت به بواسير:  »َصِلّ َقاِئًما ،  َفِإْن لَْم تَْستَِطْع  بن حصني 
َفَقاِعًدا،  َفِإْن لَْم تَْستَِطْع َفَعلَى َجنٍْب« )3( ورأى S، رجاًل واقًفا في 
الشمس فقال: من هذا قالوا: يا رسول اهلل هذا أبو إسرائيل نذر أن 
 ، فقال:  »ُمْرهُ َفلَْيتََكلَّْم،  َولَْيْستَِظَلّ يركب  وال  يستظل،  وأن ال  يصوم، 

َولَْيْقُعْد، َولْيُِتَمّ َصْوَمه«)4(. 
اهلل الرسل لئال . 4 قطع األعذار املوجبة لترك األعمال: كما أرسل 

يكون للناس على اهلل حجة بعد ذلك، فكذلك شرع األحكام سهلة 
أحكام  مبقتضى  العمل  ترك  في  عذر  ألحد  يكون  لئال  ميسرة، 

الشريعة. 
ووظائف  بأعمال  املكلف  فإن  الثاني  )وأما   :� الشاطبي  قال 
شرعية ال بد له منها، وال محيص له عنها، يقوم فيها بحق ربه تعالى، 
فإذا أوغل في عمل شاق فرمبا قطعه عن غيره، وال سيما حقوق 
الغير التي تتعلق به، فتكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعاً عما 
كلفه اهلل به، فيقصر فيه فيكون بذلك ملوماً غير معذور، إذ املراد 
منه القيام بجميعها على وجه ال يخل بواحدة منها، وال بحال من 
أحواله فيها... فإذا ظهرت علة النهي عن اإليغال في العمل، وأنه 

)1( املصدر السابق 16/1 رقم احلديث39. 
)2( صحيح مسلم 1358/3 رقم احلديث1732. 
)3( صحيح البخاري 48/2 رقم احلديث1117. 
)4( املصدر السابق 143/8 رقم احلديث6704. 
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يسبب تعطيل الوظائف، كما أنه يسبب الكسل، والترك، ويبغض 
العبادة فإذا وجدت العلة، أو كانت متوقعة نُهي عن ذلك()1(. 

إبعاد امللل: وقد أشار إلى ذلك النبي S بقوله: »خذوا من األعمال . 5
من  الغايات  من  إن  متلوا«)2(،  حتى  ميل  ال  اهلل  فإن  تطيقون،  ما 
ممارسة العبادة؛ إقبال املسلم عليها عن حب لها، واشتياق إليها، 
فال يعتريه ملل أو سأم في بدء أدائها، وال في أثنائها، وفي هذا 
يقول الشاطبي �: )إن اهلل وضع هذه الشريعة املباركة حنيفية 
سمحة، سهلة، حفظ فيها على اخللق قلوبهم، وحببها لهم بذلك، 
فلو عملوا على خالف السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا 
به ما ال تخلص به أعمالهم()3( قال احلافظ ابن حجر �: )قوله: 
باب ما يكره من التشديد في العبادة(، قال ابن بطال: )إمنا يكره 
استثقال  واملالل:  العبادة()4(  ترك  إلى  املفضي  املالل  ذلك خشية 

الشيء ونفور النفوس عنه بعد محبته)5(. 
والغاية من هذا كله االمتثال للطاعة ومتكني املكلف من أداء العبادة 

واالستجابة لربه في كل الظروف واألحوال. 

املطلب الثالث
 االستطاعة وأوجه الرحمة 

من أبرز سمات ومعالم الرحمة الربانية باملكلف أنه ربط القيام بالتكاليف 
)1( الشاطبي: املوافقات )247/2-250 بتصرف. 

 .811/2 S 2( رواه مسلم كتاب الصيام، باب صيام النبي(
)3( الشاطبي: املوافقات 233/2. 

)4( ابن حجر: فتح الباري. القاهرة، دار احلديث ط1998م، 44/3. 
)5( ينظر: املصدر السابق 117/1. 
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قنَي: اسٌم  اِغُب:  االستطاَعُة عنَد املَُحِقّ الَرّ أداء وحتماًل باالستطاعة قال 
ُن اإلنساُن ِمّما يُريُده من إحداِث الفعِل وهي أَربَعُة  للمعاني التي بها يَتََمَكّ
ةٌ قاِبلٌَة لتْأثيِرِه وآلٌَة إْن  ٌر للِفْعِل وماَدّ أَشياَء: ِبنَْيٌة َمخصوَصٌة للفاِعِل وتََصُوّ
إيجاِده  في  األَربَعِة  هذه  إلى  يحتاُج  الكاتَب  فإَنّ  كالِكتابَِة  آِلّياً  الِفْعُل  كاَن 
للِكتابَِة ولذلَك يُقال: فالٌن غيُر ُمستَطيٍع للكتابَِة: إذا فقَد واِحداً من هذه 
هُ الَعْجُز وهو أَن ال يَِجَد أََحَد هذه األَربعِة فصاِعداً  األَربََعِة فصاِعداً ويُضاُدّ
وَمتى َوَجَد هذه األَربعَة كلَّها فُمستطيٌع ُمطلَقاً ومتى فقَدها فعاِجٌز ُمطلَقاً، 
وألَْن  َوجٍه  من  عاِجٌز  َوجٍه  من  فُمستَطيٌع  بعٍض  دوَن  بعَضها  وَجَد  ومتى 

يُوَصَف بالعجِز أَولَى)1(. 
فشمول  االستطاعة.  مبعنى  واإلمكان  والتمكن  والطاقة  والوسع 
بصورته  التكليف  أداء  على  والقدرة  واملكان  الزمان  تشمل  االستطاعة 

األصلية، أو الصور البديلة باستكمال الشروط وانتفاء املوانع. 
ولبيان أوجه الرحمة في شرط االستطاعة سنجد التالي: 

في . 1 احلرمني  إمام  قال  بتوفرها،  بالتكاليف  القيام  الشارع  ربط 
تعالى:  )قال  باملمكن)2(.  التكليف  ويقع  املتمكن  يكلف  البرهان: 
ۈ(  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    )ۇ   ]�لتغابن:16[   ) ھ  ہ   ہ   )ہ  

]البقرة:286[ )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ( ]الطالق:7[ وقال تعالى: )ۓ   

ۓ    ڭ( ]البقرة:236[ )ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ( ]البقرة:286[. 

وعن أبي هريرة  خطبنا رسول اهلل S: »فقال أيها الناس قد 
فرض اهلل عليكم احلج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول اهلل 
الدار  القلم،  دار  الداودي،  القرآن، حتقيق: صفوان عدنان  املفردات غريب  )1( الراغب األصفهاني: 

الشامية - دمشق بيروت، الطبعة:  األولى - 1412 هـ، ص430. 
)2( اجلويني، أبو املعالي، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني البرهان في أصول الفقه، حتقيق:  صالح 
م.  الطبعة األولى 1418 هـ - 1997  لبنان،  بيروت -  العلمية  الكتب  بن محمد بن عويضة،  دار 
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فسكت حتى قالها ثالثاً، فقال رسول اهلل S لو قلت: نعم لوجبت 
وملا استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإمنا هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا 

منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه«( 1(. 
 االستطاعة مناط التكليف بالتكاليف الشرعية بعد العقل والعلم، . 2

فالعاقل العالم باحلكم الشرعي ال يجب عليه إال إذا كان مستطيًعا 
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   )ھ   تعالى  كقوله  عليه  قادًرا 
إال  أداؤه  عليه  يجب  بتكليف  عالم  كل  فليس  عمران:97[  ]اآل  ڭ( 
املستطيع، ومنه قاعدة )ال واجب مع العجز وال محرم مع الضرورة(
)وإذا تبني هذا فمن  بقوله:  املعنى  � هذا  تيمية  ابن  )2( وأوضح 

ترك بعض اإلميان الواجب لعجزه عنه أو لعدم متكنه من العلم مثل 
أال تبلغه الرسالة، أو لعدم متكنه من العمل، لم يكن مأموًرا مبا يعجز 
عنه، ولم يكن ذلك من اإلميان والدين الواجب في حقه، وإن كان من 
الدين واإلميان الواجب في األصل مبنزلة صالة املريض واخلائف 
واملستحاضة وسائر أهل األعذار الذين يعجزون عن إمتام الصالة، 
فإن صالتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه، وبه أمروا إذ ذاك()3(. 
الناس خذوا من  أيها  S: »يا  النبي  وفي احلديث الصحيح قال 

األعمال ما تطيقون«)4(. 
إذ إن االستطاعة شرط تنزيل األحكام، تتنوع درجاتها بتنوع أحوال 

املكلفني زماًنا ومكاًنا.
)1( صحيح مسلم 975/2رقم احلديث1337. 

)2( ينظر: ابن القيم: إعالم املوقعني عن رب العاملني، دار النشر: دار اجليل - بيروت - 1973، حتقيق: 
طه عبدالرؤوف سعد. 3/ 227. وينظر: محمد عثمان شبير؛ القواعد الكلية والضوابط الفقهية 

في الشريعة اإلسالمية،، دار النفائس، عّمان األردن، ط 2، 1428 هـ / 2007 م ص224. 
)3( ابن تيمية: مجموع الفتاوى، بدون تاريخ، ط: الثانية، 323/12. 

)4( صحيح البخاري39/3. 
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يبدأ اإلسالم مع املكلف من حيث حالته، وينزل عليه من األحكام . 3
ما يتناسب مع استطاعته ومرحلته وحالته. . وهذه األحكام تعتبر 
حدود تكليفه، أو غاية تكليـفه، فإذا ارتقى بهـا وقويت استـطـاعتـه 
نـّزل علـيه من األحكام ما يتناسب معها وهكذا. . لذا جند أسباب 
نزل  من  أحوال  بحسب  اخملتلفة  القضايا  تعالج  جاءت  النزول، 
جماعة،  أو  فرد  منها  يعاني  حلالة  استجابة  فهي  احلكم،  عليهم 
ليكون أمنوذجاً يجرد من الزمان واملكان ويولد في كل زمان ومكان، 
ذلك أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، كما يقول علماء 

األصول. 
تنزيل  لكيفية  معينة  وسائل  كونها  تخرج عن  ال  النزول   فأسباب 

النص على الواقع ومعاجلة مشكالته. 
ومن هنا أدرك الشارع أبعاد االستطاعة قبل حتديد مدى التكليف 
وتنزيل احلكم على محله، ولنا في رسول اهلل S أسوة فمما رواه 
، قال: »بينما نحن جلوس عند النبي S إذ جاءه رجل  أبو هريرة 
امرأتي  ؟ قال: وقعت على  اهلل هلكت! قال: مالََك  يا رسول  فقال: 
وأنا صائم، فقال رسول اهلل S: )هل جتد رقبة تعتـقها ؟ قال: ال 
)وفي رواية قال: ما أملك رقبة غيرها، وضرب على صفحة رقبته( 
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟ قال: ال، )وفي رواية: 
إطعام  فقال: هل جتد  ؟(  الصيام  من  إال  أصبت  الذي  أصبت  هل 
ستني مسكيناً ؟ قال: ال، )وفي رواية قال: والذي بعثك باحلق ما لنا 
 S َّفبينما نحن على ذلك أُتي النبي ،S طعام(، قال: فمكث النبي
بعرق فيها متر، قال: أين السائل ؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق 
به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول اهلل، فواهلل ما بني البتيها 
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 S يريد احلرتني- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي-
حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك«)1(. 

فلنلحظ الرحمة من بداية احلكم فقد تنوع احلكم وتدرج، متنقاًل 
من التعرف على حالة االستطاعة إلى حالة أخرى، حتى استقر 
بأن يأخذ الكفارة من وقع في اخلطأ، وأطعم أهله منها، وهو الذي 

كان مطالًبا بإخراجها. 
الشارع في  ومبلغ رحمة  التعامل،  النبوي في  األسلوب  نلحظ  ثم 
التعامل مع املعصية التي ارتكبها املكلف )فضحك النبي S حتى 

بدت أنيابه(. 
ڇ   چ   چ   )چ   نزول  منذ  وقدراته  املكلف  اإلسالم  راعى  لقد 
ڇڇ( ]العلق[، ومنى معه إلى الوصول إلى اكتمال التنزيل، فراعت 
النصوص الشرعية جوانب احلياة بكل تقلباتها، عجًزا وقدرة وضعًفا 
وقوة ومن ثم تنوعت التكاليف وتعددت درجاتها، تتوزع بحسب حالة 
املكلفني عزمية ورخصة، وعلى هذا فكل حالة تكليفها يتناسب مع 

قدرتها واستطاعتها. 
التكاليف الشرعية متوافقة مع الطبيعة التكوينية لإلنسان: فالذي . 4

خلق اإلنسان والظروف والزمان أعلم بقدرات اإلنسان وحاجاته 
فالتكليف  ]امللك[  ٿٿ(  ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   )ڀ    األصلية 
الشرعي ابتداًء، مبراتبه وخطابه، إمنا يقع ضمن الوسع واإلمكان 
بظروفها  البشرية  الطاقة  حدود  يتجاوز  أن  ميكن  فال  البشري، 
املتنوعة، وحالتها املتقلبة، من أدنى مراتب احلكم الشرعي الندب 

واالستحباب إلى أعلى مراتبه الفرض والواجب. 

)1( املصدر السابق، كتاب الصيام 32/3 رقم احلديث1936. 



511

ذلك أن أحكام الشريعة متناسبة مع طبيعة البشر وحاالتهم املتقلبة 
املتغيرة، والذي يؤكد على أن األحكام الشرعية أو التكليف ابتداًء 
النظرية  األدلة  جانب  إلى  وقدراته،  اإلنسان  كينونة  مع  متوافق 
أمنوذج  في  وجتسدت  متثلت  األحكام  فهذه  العقلية،  والبراهني 
بشري، وحتققت من خاللها التجربة األولى في التطبيق فجنت 
والتمكني،  والنصر  املستقرة،  الطيبة  البشرية من خاللها احلياة 

وانتشر اإلسالم في أرجاء املعمورة رحمة ولطًفا وسعة ومتكيًنا. 
التكليف الشرعي يتغير شكل أدائه أو صورته بحسب االستطاعة لكل . 5

مكلف، لتغير أحواله وتقلبه في احلياة بني محطات االبتالء بالشدة 
والعدم، فما  والوجود  واليسر، والصحة واملرض،  والعسر  والرخاء، 
هو مطلوب من الواجد للماء غير ما هو مطلوب من العادم له، وكذا 
األمن غير من هو في حالة  يعش في حالة  َمن  من  ما هو مطلوب 
اخلوف، وكذا ما هو مطلوب من َمن يتنعم بالصحة والعافية غير من 
حاصرته األمراض وأقعدته األسقام،.. فأقدار التــدين واالبتــالءات 

ال تتجمد على حالة واحدة، وال تتوقف عند حٍد معني. 
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املبحث الثاني
التكاليف مقاصدها وتفاوت درجاتها

درجاتها  اختالف  على  والنهي  األمر  بني  الشرعية  التكاليف  تدور 
وتفاوت مراتبها، واألصل فيها قوله S: »ما نهيتكم عنه، فاجتنبوه، وما 
كثرة  قبلكم  من  الذين  أهلك  فإمنا  استطعتم،  ما  منه  فأتوا  به  أمرتكم 

مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم«)1(. 
)ٱ  ٻ  ٻ   تعالى:  قوله  اتباع  من خالل  باملكلف  الرحمة  إلى  وتهدف 
ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  
ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤڤ( ]النور[، )چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  
کک(  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  

القيام  خالل  من  املؤمن  يحياها  التي  الطيبة  باحلياة  والسعادة  ]الأنفال:29[ 

ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   )ڈ   النواهي  واجتناب  باألوامر 
گ  گ  گ( ]النحل:97[. 

يتطلب  حوله  من  والظروف  املالبسات  وتغير  املكلف  حال  وملالءمة 
الوعي إلى أهمية الواقع الستكشاف كنه اخلطاب و فقه تنزيله، ولهذا قال 
الشاطبي: )فيزن مبيزان نظره ويهتدى ملا هو الالئق واألحرى في كل تصرف 
العادية كالعدل واإلحسان والوفاء  آخذا ما بني األدلة الشرعية واحملاسن 

)1( صحيح مسلم، باب وجوب اتباعه S 1830/4 رقم احلديث1337. 
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يعتبر  إمنا  العموم  أن  ذلك...، فاحلاصل  وأشباه  املال  وإنفاق عفو  بالعهد 
لكن ضابطها هو مقتضيات األحوال  كثيرة  باالستعمال ووجوه االستعمال 
التي هي مالك البيان()1(. أما بخصوص املفاهيم املطلقة فيقول الشاطبي: 
الذي أثارها ألول مرة أن حقيقتها تتحدد بالواقع و مالبساته، فقال بأنها 
إذا أتت على العموم واإلطالق في كل شيء وعلى كل حال لكن بحسب كل 
واحد  وزان  األحوال في كل موضع، ال على  تعطيه شواهد  ما  مقام وعلى 
وال حكم واحد. وهذا منه، الى أن مقياسها يتحدد بالواقع، كما أشار إلى 

تغيرها بحسب الظروف وبحسب متعلقها فقال: فقول اهلل تعالى: )چ  چ  
چ  ڇ   ڇ( ]النحل:90[ ليس اإلحسان فيه مأموًرا به أمًرا جازًما 

في كل شيء، وال غير جازم في كل شيء بل ينقسم بحسب املناطات)2(.

املطلب األول
مقاصد التكاليف وآثارها على املكلف

غاية التكاليف الشرعية تهذيب اإلنسان، وتهيئته للقيام باالستخالف 
)بتحصيل  فأمرهم  واآلجل،  العاجل  في  مصلحته  وحتقيق  األرض،  في 
منه  إحساًنا  ومخالفته؛  معصيته  مفاسد  ودرء  وطاعته،  إجابته  مصالح 
ما  فعرفهم  وعبادتهم.  طاعتهم  عن  غني  ألنه  عليهم؛  وإنعاًما  إليهم، 
ليجتنبوه،  ومفاسدهم  غيهم  فيه  وما  ليفعلوه؛  ومصاحلهم  رشدهم  فيه 
وأخبرهم أن الشيطان لهم عدو ليجتنبوه ويعادوه ويخالفوه، فرتب مصالح 

الدارين على طاعته واجتناب معصيته()3(.

)1( الشاطبي: املوافقات 138/3. 
)2( الشاطبي: املوافقات 395/3 و ما بعدها بتصرف. 

)3( العز بن عبدالسالم: قواعد األحكام في مصالح األنام ص3. 
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تكون  ال  املكلف حتى  لدى  املسؤولية  روح  وبنت  القيم  على  فحافظت 
العباد  حياته عبثا )فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصالح 
في املعاش واملعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى اجلور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن 
املصلحة إلى املفسدة، وعن احلكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن 
اهلل بني عباده ورحمته بني خلقه  بالتأويل، فالشريعة عدل  أدخلت فيها 

وظله في أرضه وحكمته الداّلة عليه وعلى صدق رسوله()1(.
غاية  على  وتركز  األحكام،  تعلل  الشرعية  النصوص  سنجد   ولذا 
التكليف قبل أن تركز على صورته ومظهره، رحمة باملكلف وسعًيا لتحقيق 

سعادته في الدارين، ولعل أبرز صور الرحمة في هذا ما يلي: 
اهلل،  من  كبيرة  ومنة  نعمة  باهلل  الدائم  فاالرتباط  باهلل:  الصلة  دوام 
اهلل أن يقوم به، واالستمرار  فأبرز عنوان االرتباط هو القيام مبا أمره 
S: »أحب األعمال إلى  النهاية وإن كانت قليلة، قال  على الطاعة إلى 

اهلل أدومها وإن قل«)2(. 

الشريعة، . 1 الصاحلة مقصد من مقاصد  الدوام على األعمال   فإن 
وهدف من أهدافها العامة، يدل على ذلك مجمل التكاليف الشرعية، 
أبي  حديث  في  كما  ونوافـل  فرائض  إلى  مقسمة  فيها  فاألعمال 
لي  عادى  من  قال:  اهلل  »إن   :S اهلل  رسول  قال  قال:  هريرة  
ولياً فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه«)3(، 
العبد دائم الصلة بربه،  والفرائض مقسمة على الزمن، مبا يجعل 

)1( ابن القيم: اعالم املوقعني 11/3. 
)2( صحيح البخاري، بَاُب اجُللُوِس َعلَى احَلِصيِر َونَْحِوِه 155/7رقم احلديث5861. 

)3( املصدر السابق، كتاب الرقاق، باب التواضع 190/7. 
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فلليوم فرائض، ولألسبوع فريضة، وللسنة فرائض، وللعمر فرائض. 
فمن التزم تلك الفرائض فهو مداوم على طاعة اهلل<. 

منه  يستمد  بربه،  متصاًل  الفرد  يظل  أن  هذا  من  أبعد  رحمة  فأي 
العون، ويطلب منه السداد، محفوظ من الشرور واآلثام، قريب من 
بيده األمر والنهي، مفتحة له أبواب العبودية لرب األرض والسموات. 

تعقيب التكاليف ببيان مقاصدها وثمارها على املكلف: فاهلل تعالى ال . 2
يشرع إال حلكمة، واقتضت حكمته ومشيئته أن يجعل أحكام الشريعة 
معللة، ومبنية على حكم ومقاصد )ولهذا شاءت قدرة احلكيم أن ال 
يجعل شرعه بعيًدا عما فطره في عقول البشر من اكتشاف العالقات 
بني األشياء وأسبابها، أو التشابه بني األمور ونظائرها، لتقوم احلجة 
على العقل بالنص، وليتمكن العقل من إدراك حكمة النص واملقايسة 

عليه بعد بذل اجلهد ضمن ما شرعه اهلل()1(. 
الناس،  مصالح  حتقيق  إلى  بالضرورة  ستقود  هذه  األحكام  فعلل   
والقول بالتعليل يفتح أيًضا بابا واسًعا لالجتهاد وفق ما شرعه اهلل حتى 
تبقى الشريعة حية مستمرة ومحيطة بكل مسائل الناس عندما تتوسع 

أمور عيشهم وتكثر مسائلهم. 
التي  اهلل  البشر حلكم  لتجاوز  منع  بتعليل األحكام  أيًضا  القول  وفي 
ارتضى لعباده، حيث تبقى دائرة اجتهادهم رهينة األحكام املستنبطة من 

الشريعة)2(. 
فتعليل األحكام في الشريعة إمنا وجدت لبيان احلكم واملصالح للمكلف 
القيم  ابن  اهلل حًبا وطاعة، ورغبة ورهبة على وعي وبصيرة، قال  فيعبد 

)1( عادل الشويخ، تعليل األحكام في الشريعة اإلسالمية، الطبعة األولى، 1420 هـ2000م. ص7 -8
)2( ينظر: املصدر السابق، خامتة الكتاب بتصرف. 
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ليدل  فيها،  املؤثرة  واألوصاف  األحكام،  علل   ،S النبي  ذكر  )لقد   :�
على ارتباطها بها( )1(. 

ويقول أيًضا: )القرآن وسنة رسول اهلل S، مملوءان من تعليل األحكام 
التي  احلكم  وجوه  على  والتنبيه  بهما،  اخللق  وتعليل  واملصالح،  باحلكم 
في  كان هذا  ولو  األعيان،  تلك  األحكام وألجلها خلق  تلك  ألجلها شرع 
القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتني لسقناها، ولكنه يزيد على 

ألف موضع بطرق متنوعة()2(. 
باإلضافة إلى هذه فقد نقل كثير من العلماء اإلجماع على أن أحكام 

اهلل تعالى معللة مبصالح العباد)3(. 

قال اآلمدي: )األحكام إمنا شرعت ملقاصد العباد، أما أنها مشروعة 
ملقاصد وحكم فيدل عليه اإلجماع واملعقول، وأما اإلجماع فهو أن أئمة 

الفقه مجمعة على أن أحكام اهلل ال تخلو عن حكمة مقصودة()4(. 
وهذه احلكم واملقاصد تؤثر في حياة املكلف اخلاصة وتعامله مع غيره، 
وملست  مقاصدها،  حتققت  وانتظام،  بانضباط  التكاليف  أديت  فكلما 
ثمارها في دنيا الناس على املستوى الفردي واجلماعي، وكلما متلصت 

اجملتمعات واألفراد رأينا العكس وساد الضنك قال تعالى: )ۆئ  ۈئ   ۈئ   
ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ( ]طه:124[. 

إذ أن روح التكليف هو الغاية واملقصد، فإذا لم يتحقق فال خير في 
جسد بال روح وزرع بال ثمر. 

)1( ابن القيم: إعالم املوقعني، 1/ 198. 
)2( ابن القيم: مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

ص 408. 
)3( ينظر: اآلمدي: اإلحكام في أصول األحكام 285/3، الشاطبي: املصدر السابق 126/2، الدهلوي: 

حجة اهلل البالغة 6/1. الشلبي: تعليل األحكام ص 96. 
)4( اآلمدي: املصدر السابق 285/3. 
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كما  بأدائها  وااللتزام  بالتكاليف  العناية  املكلف  من  يستدعي  وهذا 
طلبها الشرع، في كل مرتبة من مراتبها، ليجني ثمارها في الدنيا واآلخرة. 

املطلب الثاني
تفاوت درجات التكاليف 

من رحمة اهلل باملكلف أن األوامر والنواهي الشرعية، ليست على درجة 
واحدة، وليست في األهمية سواء: »فإن األوامر املتعلقة باألمور الضرورية 
ليست كاألوامر املتعلقة باألمور احلاجية، وال التحسينية، وال األمور املكملة 
الضرورية  األمور  بل  معلوم،  تفاوت  بينهما  بل  كالضروريات،  للضروريات 

ليست في الطلب على وزان واحد.
ونتيجة لهذا التفاوت، يجب على املكلف في نفسه، وعلى اجملتهد في 
اجتهاده، أن يراعي هذا الترتيب، وهذا التفاوت، في فهم األوامر والنواهي 
الشرعية، فينزل كل شيء منزلته، ويقدم ما حقه التقدمي، وتأخير ما حقه 
التأخير، وإعطاء األولوية في القيام بالتكاليف بحسب درجاتها ومكانتها 

ووقتها. 
وأما إذا أهملنا هذا النظر -وقد اعتبره الشارع- فإننا سنقع في أغالط 
بإهمال مفاضلته  الشارع  كبير، فضال عن مخالفة هدي  جسيمة، وحرج 
احلكم،  نفس  وتعطي  الدرجة  بنفس  الشرعية  األوامر  فليست  وترتيبه، 
الوجوب،  تفيد  التي  لألوامر  بالنسبة  وحتى  النواهي.  في  الشأن  وكذلك 
فالواجبات  واحدة.  درجة  على  ليست  التحرمي،  تفيد  التي  والنواهي 

الشرعية درجات، واحملرمات كذلك)1(.

)1(  الشاطبي: املوافقات 3/ 209، وانظر أيًضا في نفس املعنى ص153 و255. بتصرف. 
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وقد استصحب الشاطبي تفاوت درجات التكاليف الشرعية، وهو يعالج 
موضوع البدع في كتابه االعتصام، حيث قال: )إن املعاصي منها صغائر 
ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو احلاجيات أو 
التكميليات. فإذا كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت 
احلاجيات  في  وقعت  وإن  إشكال.  بال  رتبة  أدنى  فهي  التحسينات  في 
وال  مكمل،  لها  الرتب  هذه  من  رتبة  كل  إن  ثم  الرتبتني.  بني  فمتوسطة 
ميكن في املكمل أن يكون في رتبة املكمل. فإن املكمل مع املكمل في نسبة 
الوسيلة مع القصد. وال تبلغ الوسيلة رتبة املقصد، فقد ظهر تفاوت رتب 

املعاصي واخملالفات()1(. 
وبناء على هذا التفاوت في املصالح واملفاسد، وفي التكاليف الشرعية 
-تبًعا لذلك- يقرر أن: )الفعل يعتبر شرًعا مبا يكون عنه من املصالح أو 
املفاسد. وقد بني الشرع ذلك، وميز بني ما يعظم من األفعال مصلحته 
في  سماه  كذلك  ليس  ما  وبني  كبيرة.  فجعله  مفسدته  أو  ركًنا،  فجعله 

املصالح إحساًنا، وفي املفاسد صغيرة()2(. 
ونتيجة لهذا التفاوت ندرك وجوه الرحمة في ذلك، والتي من أبرزها: 

ترتب األجر على حسن العمل ال مشقته وكثرته: . 1
رتب اهلل األجر على حسن العمل ال كثرته أو مشقته قال تعالى: )ٺ   

ٺ   ٺ    ٿ( ]امللك:2[.

التكاليف  إلى  يقصد  لم  الشارع  فإن  الشرعية  األدلة  وباستقراء 
ک   ڑ  ڑ  ک   )ژ   تعالى:  لقوله  والعنت،  باملشاق 
ۆئ     ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   )ەئ   وقوله:  ]الأعراف:157[  ک(  ک  

)1( الشاطبي: االعتصام38/2. 
)2( الشاطبي: املوافقات، 1/ 213، ينظر ايًضا: 2/ 299. 



519

)ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   ]البقرة:286[ وقوله:  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( 
ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   )ۇ   وقوله:  ]البقرة:286[  ۈ(  ۈ  
ۓ(  ے   ے    ھ   ھ    ھ    )ھ   وقوله:  ]البقرة:185[  ۋ(  ٴۇ   
]احلج:78[، وقوله: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ( ]الن�ساء:28[ وقوله S: »إني 

حنيفية  كونها  بني  )جمع  القيم:  ابن  قال  بحنيفّيٍة سمحة«)1(  بُعثت 
وكونها سمحة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في األخالق، وضد 
اللذان  وهما  قرينتان  وهما  احلالل،  وحترمي  الشرك،  األمرين: 
عابهما اهلل تعالى في كتابه على املشركني()2(، وقول عائشة  »ما 

خير بني أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً«)3(. 
على  الثواب  الناس:  بعض  )قول   :� تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
طوائف  به  يستدل  كما  اإلطالق،  على  مبستقيم  ليس  املشقة  قدر 
اهلل  لم يشرعها  التي  املبتدعة،  والعبادات  الرهبانيات  أنواع من  على 
من  اهلل  أحل  ما  وغيرهم  املشركني  حترميات  جنس  من  ورسوله، 
الطيبات، ومثل التعمق و التنطع الذي ذمه النبي S حيث قال: »هلك 
املتنطعون«)4(، وقال: »لو مّد لي الشهر لواصلت وصاالً يدع املتعمقون 
تعمقهم«)5(، مثل اجلوع أو العطش املفرط الذي يضر العقل واجلسم، 
والتعري  االحتفاء  وكذلك  منه،  أنفع  أو مستحبات  واجب  أداء  ومينع 
إسرائيل  أبي  حديث  مثل  فائدة،  بال  اإلنسان  يضر  الذي  واملشي 
الذي نذر أن يصوم وأن يقوم قائماً وال يجلس وال يستظل وال يتكلم، 
)1( أخرجه اإلمام أحمد )رقم 24855(، من حديث عائشة، بإسناد حسن. وله شاهٌد من حديث ابن 
 ،)12(  - يسر  الدين   :)29( باب  اإلميان،  كتاب   - صحيحه  في  معلّقاً  البخاري  أخرجه  عباس: 
ووصله هو في األدب املفرد )رقم 287(، واإلمام أحمد )رقم 2107(، وانظر: تغليق التعليق البن 

حجر 2|41 - 42. 
)2( ابن القيم:  إغاثة اللهفان 1/ 158. 

)3( صحيح البخاري 189/4 رقم احلديث3560. 
)4( صحيح مسلم 2055/4رقم احلديث2670. 
)5( صحيح البخاري 85/9 رقم احلديث7241. 
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وليتم صومه«)1(.  وليتكلم  S: »مروه فليجلس وليستظل  النبي   فقال 
ورجحانه،  العمل  لفضل  سبباً  فليس  مشقاً  كونه  فأما   :� قال  ثم 
مشقته،  غير  ملعنى  ففضله  مشّقاً  الفاضل  العمل  يكون  قد  ولكن 
الثواب  فيزداد  وأجره،  ثوابه  يزيد  املشقة  مع  عليه  والصبر 
ال  والتعب،  املشقة  قدر  على  الثواب  يكثر  ما  .  فكثيراً  باملشقة . 
مستلزم  العمل  ألن  ولكن  العمل،  من  مقصود  واملشقة  التعب  ألن 
اآلصار  فيه  عنا  رفعت  الذي  شرعنا  في  هذا  والتعب،  للمشقة 
العسر()2(.  فيه  بنا  أريد  وال  حرج،  فيه  علينا  يجعل  ولم   واألغالل، 
إيقاع املشقة فقد خالف  املكلف  )إذا كان قصد   :� الشاطبي  قال 
قصد الشارع، من حيث إن الشارع ال يقصد بالتكليف نفس املشقة، 
باطل،  املشقة  إلى  فالقصد  باطل،  الشارع  قصد  يخالف  قصد  وكل 
فهو إذاً من قبيل ما ينهى عنه، وما ينهى عنه ال ثواب فيه، بل فيه اإلثم 
إن ارتفع النهي إلى درجة التحرمي، فطلب األجر بقصد الدخول في 

املشقة قصد مناقض( )3(.
ونهيه عن التشديد -أي: النبي S- شهير في الشريعة، بحيث صار 
أصاًل قطعياً، فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس، 
كان قصد املكلف إليه مضاداً ملا قصد الشارع من التخفيف املعلوم 

املقطوع به، فإذا خالف قصده قصد الشارع بطل ولم يصح)4(. 
ونتيجة لهذا التفاوت بني التكاليف وأحوال املكلفني شرعت الرخص 
رحمة باملكلف، إذ لو قصد الشارع التكليف باملشقة ملا حصلت، و لو 
قصدت املشقة في كل مرة وداوم عليها املكلف، لوجدت مشقة غير 

)1( سبق تخريجه. 
)2( ابن تيمية: مجموع الفتاوى 10/ 622 - 623. 

)3( الشاطبي: املوافقات 2/ 129. 
)4( املصدر السابق 2/ 133. 
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معتادة وحرج كبير، مّما يفضي إلى ترك العبادة بالكلية واالنقطاع 
ل  عنها، فشرع اهلل جل وعال لنا الرفق واألخذ من األعمال مبا ال يحصِّ

ملاًل، ونّبه النبي S على ذلك فقال: »القصد القصد تبلغوا«)1(. 
ترتيب األولويات في القيام بالتكاليف: فوضع كل شيء في مرتبته، . 2

أعطاه  الذي  وزنه  تكليف  كل  وإعطاء  وقته،  في  عمل  بكل  والقيام 
الشرع، فال يرفع الواجب اخملير إلى منزلة الواجب املعني، أو املندوب 
إلى منزلة الواجب، بل يوضع كل شيء في موضعه الذي شرع له، ومن 
ذلك ما سلكه النبي S في ترتيبه لألولويات، كما أورده البخاري عن 
ابن عباس  عنهما »أن النبيَّ S بَعَث ُمعاًذا  إلى اليمِن، فقال: 
ادُعهم إلى شهادِة أن ال إلَه إال اهللُ وأني رسوُل اهللِ، فإن هم أطاعوا 
لذلك، فَأْعِلْمهم أن اهللَ قد افتََرَض عليهم خمس صلواٍت في كلِّ يوٍم 
وليلٍة، فإن هم أطاعوا لذلك، فَأْعِلْمهم أن اهللَ افتََرَض عليهم صدقًة 
في أمواِلهم، تُْؤَخُذ ِمن أغنياِئهم وتَُردُّ على فقراِئهم« )2(، قال ابن حجر 
�: )بدأ S باألهم فاألهم، وذلك من التلطف في اخلطاب؛ ألنه لو 

طالبهم باجلميع في أول مرة لم يأمن من النفرة()3(. 
وحال . 3 أدائها،  ووقت  درجاتها  حسب  التكاليف  أداء  في  التوازن 

واآلخرة،  الدنيا  في  الفالح  وميدان  التعبد  أساس  هو  إذ  املكلف، 
، عندما أراد السير  ويتضح هذا التوازن في قصة أبي الدرداء 
على أسلوب خاص في العبادة، أوقع احلرج بنفسه، وحرم أهله من 
حقوقهم، وتشدد في غير موضعه، فزجره سلمان  وأقره النبي 
َفَزاَر َسلَْماُن  ْرَداِء،  َوأَِبي الدَّ بَيَْن َسلَْماَن،   S النَِّبيُّ  S، فقد: آَخى 

)1( صحيح البخاري98/8رقم احلديث6364. 
)2( املصدر السابق114/9 رقم احلديث7371. 

)3( ابن حجر العسقالني: فتح الباري شرح صحيح البخاري 359/3. 
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َقالَْت:  َشْأنُِك؟  َما  لََها:  َفَقاَل  لًَة،  ُمتََبذِّ ْرَداِء  الدَّ أُمَّ  َفَرأَى  ْرَداِء،  الدَّ أَبَا 
ْرَداِء َفَصنََع  نَْيا، َفَجاَء أَبُو الدَّ ْرَداِء لَيَْس لَُه َحاَجٌة ِفي الدُّ أَُخوَك أَبُو الدَّ
لَُه َطَعاًما، َفَقاَل: ُكْل؟ َقاَل: َفِإنِّي َصاِئٌم، َقاَل: َما أَنَا ِبآِكٍل َحتَّى تَْأُكَل، 
ْرَداِء يَُقوُم، َقاَل: نَْم، َفنَاَم، ثُمَّ  ا َكاَن اللَّيُْل َذَهَب أَبُو الدَّ َقاَل: َفَأَكَل، َفلَمَّ
ا َكاَن ِمْن آِخِر اللَّيِْل َقاَل: َسلَْماُن ُقِم اآلَن،  َذَهَب يَُقوُم َفَقاَل: نَْم، َفلَمَّ
ا،  ا، َوِلنَْفِسَك َعلَيَْك َحّقً َفَصلََّيا َفَقاَل لَُه َسلَْماُن: ِإنَّ ِلَربَِّك َعلَيَْك َحّقً
ُه،  َفَأتَى النَِّبيَّ S، َفَذَكَر  ا، َفَأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ َوأِلَْهِلَك َعلَيَْك َحّقً

َذِلَك لَُه، َفَقاَل النَِّبيُّ S: »َصَدَق َسلَْماُن«)1(. 
فالشارع فاضل بني التكاليف مبا ينسجم ومصلحة املكلف، ووازن بني 
حاجات اإلنسان اجلسدية واملعنوية، وبني القيم املادية والقيم الروحية. 
الدين  ولن يشاد  الدين يسر،  »إن  بقوله:  املعنى  S هذا  النبي  وبني 

أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا«)2(. 
ومن خالل هذا التوازن، وهدي اإلسالم القائم على الرحمة واليسر، 
نستطيع القول: إن اإلسالم لم يحرم شيًئا يحتاج إليه اإلنسان في واقع 
التي  الظروف  قدر  كما  الواقع،  في  يضره  شيًئا  له  يبح  لم  كما  حياته، 
ومكاًنا  وشخًصا  زماًنا  وراعاها  عليه،  وتضغط  اإلنسان،  حياة  تعترض 

قال تعالى: )ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  
ڳڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ( ]البقرة[، 
وقد اعتبر الشارع احلكيم الرحيم مجموعة من األمور سبًبا في التيسير 

والتخفيف على اإلنسان منها )املرض - اخلطأ - النسيان - اإلكراه(. 
ميكن  ال  متناسقة  متكاملة  القيم  من  منظومة  الشرعية  فالتكاليف   

)1( صحيح البخاري 38/3رقم احلديث 1968. 
)2( صحيح البخاري، باب الدين يسر، 16/1رقم احلديث39. . 
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أن تتناقض مع بعضها، أو حتمل العنت للمكلف، جاءت خدمة لإلنسان 
وصيانة حلقوقه ومصاحله في الدارين. 

املطلب الثالث
مآالت التكاليف الشرعية وأوجه الرحمة فيها

من أهم ما يتعّين على املكلف، وخصوًصا من يتصدر للفتيا، إدراك 
يتوقف  التي  وغاياته  التشريع  ومقاصد  الكلية،  الشريعة  قواعد  وفهم 
عليها تنزيل األحكام بدون إفراط أو تفريط، فمن تصدر للفتيا، وأغفل 
الفقه في  وليس من  املرفوع شرًعا،  الناس في احلرج  أوقع  الباب  هذا 
الدين اجلمود على ما كتبه السابقون، مراعاة لوقائع معينة، أو أعراف، 
ومن ثم تنزيل تلك األحكام على وقائع غيِر تلك الوقائع، وأعراٍف وعوائَد 

تغيرت واختلفت.   
سقط  ومهما  اعتبره،  العرف  في  جتدد  )فمهما   :� القرافي  قال 
واجلمود  عمرك...  طول  الكتب  في  املسطور  على  جتمد  وال  أسقطه، 
املسلمني  علماء  مبقاصد  وجهل  الدين  في  ضالل  أبداً  املنقوالت  على 
والعتاق  الطالق  أميان  تتخرج  القاعدة  هذه  وعلى  املاضني،  والسلف 
 وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية()1( 

وتتبني أوجه الرحمة من خالل النظر في مآالت التكاليف فيما يلي: 
النظر في مآالت األحكام الشرعية يساعد في فهم تنزيل األحكام، . 1

ويجنب املكلف كثيرا من احلرج، وكذا اجملتمع من حوله، فعن جابر 
ابن عبداهلل  قال: »خرجنا في سفر، فأصاب رجاًل منا حجٌر 

)1( القرافي: أنوار البروق في أنواء الفروق 2/ 229. 
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جتدون  هل  فقال:  أصحابه  فسأل  احتلم،  ثم  رأسه،  في  ُه  َفَشجَّ
تقدر  وأنت  رخصة  لك  جند  ما  فقالوا:  التيمم؟!  في  رخصة  لي 
على املاء! فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي S أُْخِبَر بذلك، 
فقال: قتلوه قتلهم اهلل! أال سألوا إذ لم يعلموا، فإمنا شفاء الِْعيِّ 
السؤال، إمنا كان يكفيه أن يتيّمم ويعصر أو يعصب -َشكَّ موسى- 

على جرحه ِخْرَقًة ثم ميسح عليها، ويغسل سائر جسده«)1(. 
ففي هذا املوقف النبوي يرشد النبي S أصحابه إلى أداة مهمة 

من أدوات التعلم؛ أال وهي سؤال أهل العلم. 
إذ أن اجلمود يورث املشقة والعنت باملكلف، قال اإلمام اخلطابي: 
)في هذا احلديث من العلم: أنه عابهم بالفتوى بغير علم، وأحلق 

بهم الوعيد بأن دعا عليهم، وجعلهم في اإلثم قتلة له()2(. 
فالنظر إلى مآالت الفعل يورث الرحمة باملكلف، وعدم تكليفه مبا 
ال يطاق، أو مبا يؤدي إلى إتالف نفسه كما في احلديث السابق. 

للمفتي  يجوز  فال  املكلف،  أحوال  مراعاة  على  قائم  النظر  وهذا 
في  البخاري  اإلمام  ترجم  املوضوع،  هذا  وألهمية  عنه،  يغفل  أن 
صحيحه)3( باب: )من ترك بعض االختيار؛ مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس عنه، فيقعوا في أشد منه(، ثم أورد حديث مختصراً بلفظ »يا 
عائشة! لوال قومك حديث عهُدهم، قال ابن الزبير: بكفر،  لنقضت 

الكعبة، فجعلت لها بابني؛ باب يدخل الناس، وباب يخرجون«)4(. 
)1( رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننها ، وحسنه العالمة محمد ناصر الدين األلباني 

� في صحيح سنن ابن ماجه برقم 464 وفي صحيح أبي داود 364. 
)2( محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبدالرحمن، شرف احلق، الصديقي، العظيم آبادي: 
علله  وإيضاح  داود  أبي  تهذيب سنن  القيم:  ابن  حاشية  ومعه  داود،  أبي  املعبود شرح سنن  عون 

ومشكالته، دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة:  الثانية، 1415هـ، 367/1. 
)3( كتاب العلم، )48(. 

)4( صحيح البخاري 37/1 رقم احلديث126. 
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قال اإلمام النووي �: )َوِفي َهَذا الَْحِديث َدِليل ِلَقَواِعد ِمْن األْحَكام 
َر  ِمنَْها:  ِإَذا تََعاَرَضْت الَْمَصاِلح، أَْو تََعاَرَضْت َمْصلََحة َوَمْفَسَدة َوتََعذَّ
 ،S ؛ أِلَنَّ النَِّبّي الَْجْمع بَيْن ِفْعل الَْمْصلََحة َوتَْرك الَْمْفَسَدة بُِدَئ ِباأْلََهمِّ
ِإبَْراِهيم  َها ِإلَى َما َكانَْت َعلَيِْه ِمْن َقَواِعد  أَْخَبَر أَنَّ نَْقَض الَْكْعبَة َوَردَّ
ِفتْنَة  َخْوف  َوِهَي  ِمنُْه،  أَْعَظم  َمْفَسَدة  تَُعاِرضُه  َولَِكْن  َمْصلََحة،   S
الَْكْعَبة،  َفْضل  ِمْن  يَْعتَِقُدونَُه  َكانُوا  ِلَما  َوَذِلَك  َقِريًبا،  أَْسلََم  َمْن  بَْعض 
َفَيَرْوَن تَْغِييرَها َعِظيًما، َفتََرَكَها S. َوِمنَْها ِفْكر َوِلي األْمر ِفي َمَصاِلح 
َرِعيَّته، َواْجِتنَابه َما يََخاف ِمنُْه تََولُّد َضَرر َعلَيِْهْم ِفي ِديَن أَْو ُدنَْيا، ِإالَّ 

َكاة، َوِإَقاَمة الُْحُدود، َونَْحو َذِلَك()1(.  ْرِعيَّة؛ َكَأْخِذ الزَّ األمور الشَّ
األكل . 2 كجواز  املآالت:  في  النظر  على  بناء  احملرمات  بعض  إباحة 

اضطر اإلنسان  إذا  واخلمر  كامليتة  الشريعة  حرمته  مما  والشرب 
إلى أكلها أو شربها، لعدم وجود غيرها، وخاف الهالك على نفسه، 

)ٱ   يتناول القدر الذي يدفع به الضرر والهالك قال تعالى:  فإنه 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ( ]الأنعام:119[ وكالنطق بكلمة الكفر )چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ( ]النحل[، وهذا 
األمر مبني على مراعاة مآالت األفعال؛ فإن املفسدة بهالك النفس 
النفس  أو شربه، واملصلحة بحفظ  بأكل احملرم  املفسدة  أعظم من 
أعظم منها بترك أكل احملرم وشربه.  وهكذا سائر األفعال واألقوال 

كل مؤداها رحمة الشارع بالعباد وغايتها االمتثال والطاعة. 

)1( النووي: شرح صحيح مسلم )222/5(. 
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اخلامتة

صاحب  فهو  وعونه،  تيسيره  على  وآخراً،  أوالً  اهلل  نحمد  وختاًما: 
فيما  وتوصياته  البحث  نتائج  أهم  نلخص  كما  والكرم،  واجلود  الفضل 

يلي: 

: النتائج:  أوالاً
شرعت التكاليف الشرعية رحمة باملكلف فراعت تكوينه اجلسدي . 1

والنفسي والعقلي، كما راعت تقلبات الزمان وتغير األحوال، وبنت 
احلياة  بقضايا  والوعي  األرض  في  االستخالف  قيم  املكلف  في 

اخملتلفة. 
اليُْسر مقصد من مقاصد اإلسالم الكبرى وغاية من غاياته، جعله . 2

اهلل منطلًقا لكل التكاليف الشرعية أمًرا ونهًيا، وأمرنا التزامه في 
فهمنا للدين والعمل به والدعوة إليه. 

التنوع في التكاليف الشرعية زماًنا وشخًصا، يتماشى مع الطبيعة . 3
البشرية التي تنفر من الصعب، ومتل من كثرة العمل، وذلك بسبب 
ُركب فيها من  البشرية من الضعف، وما  النفس  ما فطرت عليه 

امللل والتقلب. 
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إن مراعاة النصوص الشرعية جلوانب احلياة بكل تقلباتها، متثلت . 4
بتنوع التكاليف وتعدد درجاتها، بحسب حالة املكلفني. 

اخلطاب، . 5 كنه  واستكشاف  النص،  تنزيل  وفقه  بالواقع،  الوعي 
أسس إلدراك مقاصد الشريعة، ومعرفة غايات تكاليفها. 

تُعد من . 6 الغايات من اخلطاب الشرعي،  تعليل األحكام، وذكر  إن 
أبرز الدوافع للعمل، واالمتثال لنيل الرحمة في الدنيا واآلخرة. 

من أهم ما يتعّين على املكلف، خصوًصا من يتصدر للفتيا، إدراك . 7
التي  وغاياته  التشريع  ومقاصد  الكلية،  الشريعة  قواعد  وفهم 

يتوقف عليها تنزيل األحكام. 

ثانيا: التوصيات: 
في ضوء مضامني البحث ونتائجه يوصي الباحث مبا يلي: 

هذا . 1 في  خصوًصا  البالغ  االهتمام  الفتوى  قضية  إيالء  ضرورة 
العصر، من خالل تأهيل العلماء ببرامج توعوية حول املستجدات 

وفقه التنزيل. 
تفعيل دور اجملامع الفقهية، ومراكز األبحاث الشرعية في بحث . 2

القضايا العصرية، والنوازل الفقهية. 
إقامة . 3 خالل  من  -اخلطباء(  )الوعاظ  والدعاة  األئمة  تأهيل 

مع  التعامل  في  الالزمة  املعارف  وإكسابهم  والندوات،  الدورات 
الناس، ومراعاة أحوالهم اخملتلفة. 

والرد عليها من . 4 الشرعية،  التكاليف  املثارة حول  الشبهات  رصد 
التشريع  مقاصد  فيها  تُبني  بصورة  املتخصصني  العلماء  قبل 

ومصلحة املكلف، وترجمتها إلى اللغات العاملية احلية. 
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التعليم . 5 مراحل  في  التعليمية  املناهج  في صياغة  النظر  إعادة 
اخملتلفة، خصوًصا فيما يتعلق باألحكام الشرعية، وإبراز احلكم 

الشرعي مع مقاصد التشريع وحكمه. 
واحلمد هلل رب العاملني. 
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